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RESUMO 

 

 

  



Caetano LA. Análise molecular por painel de sequenciamento em larga escala em 

pacientes com diagnóstico clínico de MODY (maturity-onset diabetes of the 

young)  [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

O diabetes mellitus tipo MODY (maturity-onset diabetes of the young) é caracterizado 

por defeito na secreção de insulina, herança autossômica dominante, hiperglicemia de 

início precoce e anticorpos anti-células beta negativos. Até o momento, já foram 

descritas mutações em 14 genes diferentes. A confirmação do diagnóstico de MODY é 

feita por estudo genético-molecular, tradicionalmente pelo método de Sanger. Diante 

da grande heterogeneidade genética de MODY, acrescida da dificuldade de estudo de 

alguns genes por seu grande tamanho e ausência de hotspots, o sequenciamento em 

larga escala (SLE) mostra-se promissor para uma análise genética custo-efetiva na 

suspeita de MODY. No Brasil, existem poucos estudos genéticos de rastreamento de 

MODY e uma alta prevalência de casos sem mutações identificadas nos genes 

testados (MODY X). Os objetivos deste estudo foram: 1) analisar simultaneamente 

todos os genes associados a MODY em uma coorte de pacientes com suspeita clínica, 

utilizando um painel de SLE; 2) avaliar a patogenicidade das variantes alélicas 

identificadas de acordo com os critérios da Sociedade Americana de Genética Médica 

(ACMG). Foram selecionados 80 casos com fenótipo de MODY e análise prévia 

negativa dos 2 genes mais prevalentes, GCK e HNF1A, pelo método de 

sequenciamento de Sanger. Estes casos foram analisados pelo método de SLE, 

direcionado para regiões gênicas alvo, por meio de um painel customizado, com 

sequenciamento simultâneo de 51 genes nucleares e do genoma mitocondrial. As 

mutações identificadas foram correlacionadas com o fenótipo e foi realizada a 

segregação familiar. Uma cobertura de no mínimo 20x foi obtida em 98% das regiões 

alvo. Dos 80 pacientes avaliados, foram detectadas variantes 

patogênicas/potencialmente patogênicas em 16 casos (20%), confirmando o 

diagnóstico genético de MODY. Em 15 dos 80 pacientes foram identificadas 16 

variantes de significado incerto, restando ainda 42 casos com diagnóstico molecular 

não esclarecido. Dos 16 casos confirmados geneticamente: 6 foram no gene GCK, 1 

no HNF1A, 1 no HNF4A, 1 no HNF1B, 6 em genes raros associados a MODY (1 no 

ABCC8, 1 no KCNJ11, 1 no PDX1, 2 no PAX4, 1 no NEUROD1), e 1 no NEUROG3, 

gene associado a diabetes neonatal. Dentre estas 16 variantes, 2 não haviam sido 

descritas previamente. As 6 mutações no GCK não tinham sido detectadas na análise 

prévia por: a) 4 casos falso negativos no sequenciamento por Sanger (3 devido ao 

fenômeno genético de allelic dropout e 1 por erro na leitura do eletroferograma); b) 2 



erros na hipótese clínica inicial do subtipo de MODY (baseada no padrão glicêmico e 

na resposta terapêutica dos pacientes), levando ao sequenciamento prévio de outro 

gene. A variante no HNF1A não foi detectada previamente por erro na leitura do 

eletroferograma (caso falso negativo no Sanger). Uma variante foi identificada no gene 

HNF4A, que não tinha sido sequenciado anteriormente e apresenta fenótipo 

semelhante ao do HNF1A. O paciente com variante no HNF1B não apresentava relato 

prévio de cistos renais ou malformações genito-urinárias e por isso não tinha sido 

considerada a hipótese clínica de MODY5. Além disso, o SLE confirmou o diagnóstico 

genético de 6 pacientes com variantes em genes de MODY considerados raros, que 

habitualmente não são sequenciados na rotina de Sanger e ainda detectou uma 

variante em um gene de diabetes neonatal (sendo necessário maiores estudos para 

estabelecer uma relação causal com MODY). Em 13 dos 16 casos índices 

diagnosticados, os familiares encontravam-se disponíveis para exame genético e a co-

segregação foi concordante em 8 famílias. Todos os probandos avaliados 

apresentavam características clínico-laboratoriais típicas de MODY. Os achados deste 

estudo mostraram que o SLE foi capaz de aumentar a acurácia no diagnóstico de 

MODY, permitindo a confirmação molecular de 20% dos casos antes negativos e 

reduzindo, assim, o número de casos MODY X no Brasil. A abordagem genética por 

painel de SLE para diagnosticar casos com suspeita clínica de MODY mostrou-se 

promissora para elucidar as bases genéticas desse tipo de diabetes monogênico. 

 

Descritores: Diabetes mellitus; diabetes monogênico; MODY; diagnóstico genético 

molecular; sequenciamento em larga escala. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

  



Caetano LA. Molecular analysis by large-scale sequencing panel in patients with 

clinical diagnosis of MODY (maturity-onset diabetes of the young) [Thesis]. Sao Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017.  

Diabetes mellitus type MODY (maturity-onset diabetes of the young) is characterized 

by defects in insulin secretion, autosomal dominant inheritance, early onset of 

hyperglycemia, and negative anti-beta cell antibodies. To date, mutations in 14 genes 

are associated with MODY. The definitive diagnosis relies on genetic tests, traditionally 

by Sanger sequencing. However, given the genetic heterogeneity of this condition, 

added to the difficulty of studying some genes due to their large size and lack of 

hotspots, large-scale sequencing (LSS) seems promising for cost-effective genetic 

analysis on suspicion of MODY. In Brazil, there are few cohorts screened for MODY 

and a high prevalence of MODY X (unclear genetic diagnosis). This study aimed to 

analyze simultaneously all MODY genes in a cohort of clinically suspected patients 

using a LSS panel; and to evaluate the pathogenicity of identified allelic variants 

according to the criteria of the American College of Medical Genetics and Genomics 

(ACMG). We selected 80 subjects with MODY phenotype and negative previous 

analysis of the 2 most prevalent genes, GCK and HNF1A, by Sanger sequencing 

method. These cases were analyzed by LSS method, with simultaneous sequencing of 

target genes. We designed a customized panel, including 51 nuclear genes and the 

mitochondrial genome. The identified mutations were correlated to the phenotype and 

family segregation was evaluated. At least 20x coverage was obtained in 98% of the 

targeted regions. Of 80 evaluated subjects, pathogenic/probably pathogenic variants 

were detected in 16 cases (20%), confirming the genetic diagnosis of MODY. In 15 of 

80 patients, 16 variants of uncertain significance were identified, remaining 42 cases 

with unexplained molecular diagnosis. Of the 16 genetically confirmed cases: 6 were in 

the GCK gene, 1 in HNF1A, 1 in HNF4A, 1 in HNF1B, and 6 in rare genes associated 

with MODY (1 in ABCC8, 1 in KCNJ11, 1 in PDX1, 2 in PAX4 and 1 in NEUROD1), 

and 1 in NEUROG3, a gene associated with neonatal diabetes. Of these 16 variants, 2 

had not been previously described. Those 6 variants in GCK were not detected in the 

prior analysis because of: a) 4 false negative cases in Sanger sequencing (allelic 

dropout had occurred in 3 cases and one variant was overlooked, due to 

electropherogram interpretation failure); b) 2 errors in the initial clinical hypothesis of 

the MODY subtype (based on the glycemic pattern and therapeutic response), leading 

to the prior sequencing of another gene. The variant in HNF1A was not previously 

identified due to misinterpretation in electropherogram (Sanger false negative case). 



One variant were detected in the HNF4A gene, not formerly sequenced, and had a 

similar phenotype to that of HNF1A. The patient with HNF1B variant did not have a 

previous report of renal cysts or genito-urinary malformations and therefore the clinical 

hypothesis of MODY5 was not considered. In addition, LSS confirmed the genetic 

diagnosis of 6 patients harboring variants in MODY genes considered to be rare, which 

are not usually sequenced in the Sanger routine, and also detected one variant in a 

neonatal diabetes gene (further studies are necessary to establish a causal relationship 

with MODY). Relatives were available for genetic testing in 13 of these 16 index cases 

diagnosed and co-segregation was concordant in 8 families. All probands evaluated 

showed typical clinical and laboratory characteristics of MODY. These study findings 

showed that targeted-LSS could increase accuracy in MODY diagnosis, enabling 

molecular confirmation of 20% of previous negative cases and thus reducing the 

number of MODY X cases in Brazil. The genetic approach of LSS panel to diagnose 

cases with clinical suspicion of MODY has shown promise for elucidating the genetic 

basis of this type of monogenic diabetes. 

 

Descriptors: Diabetes mellitus; monogenic diabetes; MODY; molecular genetic 

diagnosis; large-scale sequencing. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

1.1- Diabetes Mellitus 
 

 O diabetes mellitus (DM) corresponde a um grupo de doenças 

metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defeitos na 

secreção de insulina e/ou na ação deste hormônio (1). Conforme preconizado 

pela American Diabetes Association (1), é classificado em DM tipo 1 (5-10% 

dos casos no adulto), DM tipo 2 (cerca de 90-95% dos casos), diabetes 

gestacional (1-38% das gestações) (2, 3) e outros tipos específicos de 

diabetes, como diabetes monogênico, diabetes secundário a endocrinopatias, 

secundário a doenças do pâncreas exócrino e induzido por drogas (1). 

 

1.2- Diabetes Mellitus Tipo Monogênico 
 

 O diabetes mellitus monogênico inclui um grupo heterogêneo de tipos de 

diabetes causados por mutações em um único gene, podendo ocorrer por 

defeitos na função da célula beta pancreática, por alterações no receptor de 

insulina (síndromes de resistência insulínica) ou em associação com outras 

síndromes genéticas, como a síndrome de Wolfram (4). 

O diabetes mellitus resultante de disfunção genética da célula beta pode 

ser subdivido em Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY), diabetes 

neonatal e diabetes mitocondrial (4), sendo MODY o tipo mais frequente, que 

corresponde a 1 a 2% de todos os casos de DM (5, 6) e até 4% dos casos da 

população pediátrica (7).  
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1.3- MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) 
 

 O diabetes mellitus monogênico do jovem, mais conhecido como MODY 

(Maturity-Onset Diabetes of the Young) compreende diferentes formas clínicas 

de diabetes, que têm em comum um defeito genético primário na secreção de 

insulina, sendo cada subtipo associado a um gene distinto (5). Foi descrito pela 

primeira vez em 1960 (8) e o acrônimo MODY vem sendo utilizado desde 1975 

(9). Até 2005 era classificado em 6 subtipos (10) e atualmente já foram 

descritas mutações em 14 genes diferentes, sendo que os subtipos 12, 13 e 14 

foram identificados recentemente (11-13), o que evidencia a grande 

heterogeneidade genética desta doença e a descoberta contínua de novos 

genes.  

 Apesar de ser um tipo raro de diabetes, a frequência de casos de MODY 

atinge um valor significativo, por se tratar de um subtipo de uma doença 

altamente prevalente no Brasil e no mundo (14). Em 2015, a International 

Diabetes Federation (IDF) publicou dados atualizados, destacando que há mais 

de 400 milhões de portadores de DM no mundo e que o Brasil ocupa a 4ª 

posição entre os países com maior prevalência de DM, com cerca de 14 

milhões de diabéticos (15). Como MODY corresponde a 1-2% de todos os 

casos de DM, estima-se que teríamos de 140.000 a 280.000 indivíduos com 

MODY no Brasil. Porém, este número é subestimado na prática clínica, visto 

que casos de MODY são frequentemente confundidos com diabetes tipo 1 ou 2 

(16, 17). Estima-se que aproximadamente 5% dos indivíduos classificados 

como tendo DM tipo 2 e cerca de 10% daqueles considerados DM tipo 1 são na 

verdade portadores de MODY (18). 
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 A característica marcante de MODY é a deficiência na secreção de 

insulina (1, 19), associada a uma grande heterogeneidade clínica e genética (5, 

11-13) (Quadro 1). É caracterizado por herança autossômica dominante, 

hiperglicemia de início precoce (tipicamente antes dos 25 anos) (5, 19, 20) e 

anticorpos anti-células beta negativos (21). MODY é uma doença monogênica 

de alta penetrância e esta varia de 80 a 95% (19). 
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Quadro 1: Genes associados aos subtipos de MODY, frequência estimada e principais características fenotípicas  

Tipo Gene 
Localização 

Cromossômica 

Número 

de Éxons 

Tamanho 

Frequência Características Fenotípicas 
I,J,K

 

Gene cDNA 

MODY 1 HNF4A 20q13.12 13 76 kb 3,2 kb 2
 
- 10% 

A,B
 

Macrossomia; hipoglicemia neonatal. 
Hiperglicemia progressiva; início: adolescência/adulto jovem. 

HDL baixo. Sensibilidade a sulfoniluréias. 

MODY 2 GCK 7p15.3-p15.1 12 54 kb 2,7 kb 20
 
- 63% 

A,B,C
 

Hiperglicemia leve assintomática e estável. 
Início: desde nascimento / infância. 

Pequeno incremento no exame de curva glicêmica. 

MODY 3 HNF1A 12q24.31 10 26 kb 4,0 kb 21
 
- 72% 

A,B,C,D
 

Hiperglicemia progressiva; início: adolescência/adulto jovem. 
Baixo limiar renal de reabsorção de glicose. 

Grande incremento no exame de curva glicêmica. 
Baixos níveis de proteína C reativa; HDL alto. 

Sensibilidade a sulfoniluréias. 

MODY 4 PDX1 13q12.1 2 6 kb 2,5 kb < 1%
 B

 Diabetes e agenesia parcial do pâncreas 
L
 

MODY 5 HNF1B 17q12 9 59 kb 3,0 kb 1 - 6%
 A,B

 

Hiperglicemia progressiva. 
Disfunção renal; cistos renais. 

Malformações urogenitais. 
Disfunção pancreática exócrina subclínica. 
Exames hepáticos alterados; hiperuricemia. 

MODY 6 NEUROD1 2q32 2 8 kb 2,9 kb < 1%
 A,B

 Poucos casos descritos 

MODY 7 KLF11 2p25.1 4 12 kb 4,0 kb Raro 
E
 Poucos casos descritos 

MODY 8 CEL 9q34.3 11 10 kb 2,4 kb Raro 
E
 Poucos casos descritos 

MODY 9 PAX4 7q32.1 9 6 kb 2,0 kb Raro 
E
 Poucos casos descritos 

MODY 10 INS 11p15.5 3 2 kb 0,6 kb Raro 
A
 Poucos casos descritos 

MODY 11 BLK 8p23-p22 13 71 kb 2,6 kb Raro
 E

 Poucos casos descritos 

MODY 12 ABCC8 11p15.1 39 84 kb 4,9 kb Raro
 F

 Sensibilidade a sulfoniluréias 

MODY 13 KCNJ11 11p15.1 1 4 kb 2,8 kb Raro 
G
 Sensibilidade a sulfoniluréias 

MODY 14 APPL1 3p14.3 22 46 kb 6,1 kb Raro 
H
 Poucos casos descritos 

Adaptado de Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) http://www.omim.org/entry/606391, Ensembl http://www.ensembl.org, GeneCards http://www.genecards.org, 
A
 Shields BM, et al. (17), 

B
 Frayling TM, et al. (22), 

C
 Chèvre JC, et al. (23), 

D
 Shepherd M, et al. (24), 

E
 Fajans SS, et al. (5), 

F
 Bowman P, et al. (11), 

G
 Bonnefond A, et 

al. (12), 
H
 Prudente S, et al.(13), 

i
 Hattersley A, et al. (25), 

j
 Naylor R, et al. (16), 

K
 Althari S, et al. (26), 

L
 Caetano LA, et al. (27)   

http://en.wikipedia.org/wiki/Mendelian_Inheritance_in_Man
http://www.omim.org/entry/606391
http://www.ensembl.org/
http://www.genecards.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shields%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20499044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shepherd%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11472455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bowman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21989597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bonnefond%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22701567
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 1.3.1- Subtipos mais prevalentes de MODY 
 

 A prevalência dos diversos tipos de MODY varia em diferentes países. O 

MODY-GCK (MODY 2) e o MODY-HNF1A (MODY 3) são os mais frequentes 

em todas as populações estudadas, chegando a 84% dos casos em uma 

grande casuística de 1.177 pacientes com diagnóstico de MODY confirmado 

por exame genético no Reino Unido (17). As diferenças na prevalência estão 

provavelmente associadas às várias formas de investigação (avaliação em 

população pediátrica ou adulta, diabetes auto-referido, diagnóstico de 

hiperglicemia por rastreamento familiar; recrutamento em ambulatórios) (20). 

 

A) MODY-HNF1A (MODY 3) 
 

 O subtipo de MODY mais frequente nas maiores coortes estudadas é o 

MODY 3 (17, 22, 28). É causado por variantes no gene HNF1A, localizado no 

cromossomo 12q, que codifica um fator de transcrição crucial na diferenciação 

e funcionamento da célula β, regulando a expressão do gene da insulina e, 

também, de outros genes que codificam proteínas envolvidas no transporte e 

metabolismo da glicose (19). Existem mais de 400 variantes diferentes já 

descritas no HNF1A (29), que possui um hotspot mutacional (região gênica 

com maior concentração de mutações) no éxon 4 (P291fsinsC) (30), o que 

corresponde a aproximadamente 10 a 15% das variantes nesse gene (31). 

Clinicamente, o MODY-HNF1A é caracterizado por níveis variados de 

hiperglicemia, de caráter progressivo, com início na adolescência ou no adulto 

jovem, em indivíduos habitualmente magros (32). No exame de curva 
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glicêmica, verifica-se um incremento (entre a glicemia de jejum e a de 2 horas 

após sobrecarga com 75g de glicose) maior que 80 – 90 mg/dL (32, 33).  Um 

achado laboratorial típico é a diminuição do limiar renal de reabsorção de 

glicose, isto é, presença de glicosúria com glicemias abaixo de 130 mg/dL (34). 

Outras características laboratoriais marcantes incluem baixa concentração 

plasmática de proteína C reativa (35) e níveis elevados de HDL (apesar de não 

conferirem proteção cardiovascular, já que existe um risco aumentado de 

doença arterial coronariana em pacientes com MODY-HNF1A) (32). No 

seguimento, são frequentes as complicações crônicas do diabetes, assim como 

no DM tipo 1 e tipo 2 (32). Uma particularidade do tratamento do MODY 3 é a 

maior sensibilidade às sulfoniluréias, apresentando bom controle glicêmico com 

doses baixas desse medicamento e que persiste durante muitos anos (31, 36).  

 

B) MODY-GCK (MODY 2)  
 

 O MODY 2 está associado a mutações no gene da glicoquinase (GCK) e 

é o subtipo de MODY mais frequente na França, Itália, Espanha, Alemanha e 

Áustria (23, 37-39). Já foram identificadas mais de 600 mutações diferentes 

distribuídas nos 10 éxons codificadores do gene GCK, que não apresenta uma 

região hotspot (40). Variantes no GCK, localizado no cromossomo 7, levam a 

uma redução na fosforilação da glicose e resultam em um defeito na 

sensibilidade das células beta ao nível glicêmico e subsequente desregulação 

da secreção de insulina (19). O fenótipo do MODY-GCK é marcado por 

hiperglicemia leve, geralmente assintomática e estável (32). O diagnóstico 

comumente é incidental, na infância/juventude ou durante a gravidez (41).  

Tipicamente a glicemia de jejum varia de 100 a 144 mg/dL, a hemoglobina 
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glicada é menor que 7,5% (32) e no exame de curva glicêmica, nota-se um 

incremento abaixo de 60mg/dL entre a glicemia de jejum e a de 2 horas após 

sobrecarga (33). As complicações crônicas relacionadas ao diabetes são raras 

(42, 43) e, habitualmente, não requer nenhum tratamento específico (nem 

antidiabéticos orais nem insulinoterapia) (44), exceto na gravidez (em que pode 

ser necessário o uso de insulina, de acordo com o crescimento fetal) (32). 

 

C) MODY-HNF4A (MODY 1)   
 

 O MODY 1 é causado por mutações em heterozigose no gene do fator 

de transcrição HNF4A, que possui 13 éxons e localiza-se no cromossomo 20.  

Existem mais de 100 variantes já descritas nesse gene (29). O MODY-HNF4A 

apresenta características clínicas muito semelhantes às do MODY-HNF1A 

(MODY 3), como hiperglicemia progressiva e sensibilidade às sulfoniluréias. No 

entanto, o MODY 1 difere quanto ao perfil lipídico (níveis de HDL colesterol 

reduzidos) (32) e quanto à ausência de redução no limiar renal de reabsorção 

de glicose (25). Outras características marcantes do MODY-HNF4A são a 

macrossomia fetal e a hipoglicemia neonatal transitória, que pode preceder o 

quadro de diabetes (32). 

  

D) MODY-HNF1B (MODY 5) 
 

 O MODY 5 é causado por mutações no gene do fator de transcrição 

HNF1B, que contém 9 éxons e está localizado no cromossomo 17 (19). Tais 

mutações podem ocorrer esporadicamente como variantes de novo (até 50% 

dos casos) (45) ou podem ser transmitidas de modo hereditário, por um padrão 
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autossômico dominante (46). O MODY-HNF1B é um tipo peculiar de diabetes 

monogênico, associado a alterações renais que podem surgir antes do 

aparecimento do diabetes ou desde o nascimento, como disfunção renal 

progressiva (sem a presença de retinopatia diabética), múltiplos cistos renais, 

hipoplasia renal, dilatação pielocalicial não-obstrutiva, doença glomerulocística. 

Adicionalmente, os pacientes podem apresentar anomalias do trato genital, 

alterações de enzimas hepáticas e atrofia pancreática com deficiência exócrina 

subclínica (46-48). A maioria dos pacientes requer insulinoterapia (47). 

  

 1.3.2- Subtipos raros de MODY 
 

 Os demais subtipos de MODY (PDX1, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, 

INS, BLK, ABCC8, KCNJ11, APPL1) são considerados raros, já que mutações 

nos respectivos genes foram observadas em poucas famílias (10-13, 27, 49-

54). Porém, sua real prevalência pode estar subestimada já que esses genes 

não são habitualmente pesquisados em exames genéticos de rotina.  

 Tais genes participam da regulação de funções diversas relacionadas ao 

crescimento e desenvolvimento da célula beta, assim como possuem papel na 

secreção de insulina (7, 55, 56), como: 

 - participação no desenvolvimento pancreático: PDX1 e PAX4; 

 - regulação da expressão do gene da insulina: NEUROD1 e KLF11; 

 - expressão seletiva e disfunção das células beta: INS e BLK; 

 - codificação das subunidades dos canais de potássio da célula beta: 

ABCC8 e KCNJ11; 
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 - codificação de uma enzima lipolítica que representa um dos principais 

componentes do suco pancreático exócrino, além de provável atuação na 

secreção endógena de insulina: CEL;  

 - participação na via de sinalização da insulina: APPL1. 

 Diante do baixo número de casos descritos, torna-se difícil estabelecer 

um padrão fenotípico que caracterize bem a variabilidade em cada subtipo (57). 

 

 1.3.3- MODY X 
 

 Considera-se MODY X quando há um quadro clínico sugestivo de 

MODY, porém sem mutações identificadas nos genes conhecidos. A 

prevalência de MODY X na literatura mundial varia em média de 15 a 20%, 

podendo atingir até 65% dos casos encaminhados com suspeita clínica de 

MODY (17, 19, 22, 23, 58, 59). Tais casos são uma fonte importante para 

identificação de novas mutações e/ou novos genes relacionados a MODY (59). 

Entretanto, a maioria dos estudos foi realizada pela técnica de Sanger e 

analisou apenas uma parcela dos genes conhecidos associados a MODY, 

incluindo apenas a região codificadora e em geral direcionados pelo fenótipo.  

 

 1.3.4- MODY no Brasil 
 

 Estudos envolvendo a identificação e a prevalência dos subtipos de 

MODY na população brasileira são escassos. Entre os indivíduos com 

mutações identificadas, o tipo mais comum é o MODY-GCK (MODY 2), seguido 

pelo MODY-HNF1A (MODY 3) (60-69). Ressalta-se a alta prevalência de 
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MODY X no Brasil, que varia de 46,2 a 73,9% (60-62, 67). Esse achado pode 

estar relacionado a diferenças étnicas da nossa população, a diferenças no 

recrutamento (critérios clínicos usados, origem dos pacientes avaliados) e na 

investigação das famílias (metodologia utilizada) ou ainda, tratar-se de um viés 

diante do pequeno número de pacientes estudados (60). 

Até o momento, não há nenhum estudo sobre SLE para diagnóstico de 

MODY no Brasil. 

 

 1.3.5- Diagnóstico Genético de MODY  
 

 O diagnóstico de MODY é baseado na suspeita clínica e confirmado por 

exame genético-molecular (42). A análise genética é fundamental, porque além 

de confirmar o diagnóstico, classifica o subtipo de MODY e tem relevante 

impacto clínico, predizendo o provável prognóstico e possibilitando a 

modificação do tratamento do paciente (direcionando para o manejo específico 

do subtipo de diabetes identificado) (42). E ainda é essencial para o 

aconselhamento genético, já que parentes de primeiro grau têm um risco de 

50% de herdar a mutação. O rastreamento dessa condição genética é 

importante para o próprio paciente e também para os familiares, uma vez que 

permite o tratamento adequado dos parentes acometidos, além de possibilitar a 

indivíduos assintomáticos, mas portadores da mutação, um monitoramento 

glicêmico regular, resultando em diagnóstico precoce da hiperglicemia e 

decisão terapêutica apropriada (42). 

 O exame genético mais utilizado atualmente para diagnóstico molecular 

de MODY é o sequenciamento pelo método tradicional de Sanger (70), que 

permite a análise de um gene associado a determinado subtipo, sendo 
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direcionado pelo fenótipo do paciente. Diante das dificuldades de realização 

rotineira desse teste genético (por seu alto custo e baixa disponibilidade da 

técnica, restrita a poucos centros), a maioria dos pacientes com MODY não é 

diagnosticada ou os pacientes são diagnosticados incorretamente como DM 

tipo 1 ou 2, com base apenas em critérios clínicos (17).  

 O sequenciamento por Sanger, além de oneroso, é relativamente 

demorado, principalmente em doenças como MODY, diante: 1) da grande 

diversidade genética (14 genes diferentes descritos); 2) da dificuldade de 

estudo de alguns genes devido ao seu tamanho (como o gene ABCC8, que 

possui 39 éxons); e 3) da ausência de concentração de mutações em regiões 

específicas (hotspots) na maior parte dos genes dos diversos subtipos, sendo 

necessário o estudo de todos os éxons daquele gene (71). Assim, 

habitualmente o sequenciamento por Sanger na rotina acaba sendo 

direcionado para os 2 genes mais prevalentes de MODY (GCK e HNF1A), 

sendo a escolha do gene a ser estudado baseada nas características clínicas 

do paciente (71). Os genes raros associados a MODY não são usualmente 

incluídos na análise por Sanger, exceto em situações de pesquisa, em que as 

formas mais comuns foram negativas e a suspeita clínica de MODY é muito 

forte. 

 Diante das limitações da técnica de Sanger, desde 2004 vêm sendo 

implantadas novas plataformas de sequenciamento genético em larga escala 

(SLE) (72), em busca de uma abordagem molecular mais ampla do genoma. 

Desde então, avanços crescentes têm levado ao aperfeiçoamento dessas 

novas tecnologias, visando o sequenciamento de toda a região genômica de 

um determinado gene ou a genotipagem simultânea de diversos genes e até 
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mesmo o sequenciamento completo do genoma, com maior velocidade e 

menor custo (73, 74). 

 Ao realizar o sequenciamento simultâneo de vários genes, o SLE torna 

possível o diagnóstico mais rápido e menos laborioso de doenças mendelianas 

com grande heterogeneidade genética, como MODY (permitindo a pesquisa 

dos subtipos mais raros, que habitualmente não são estudados) (71). Diante da 

alta taxa de casos não confirmados (MODY X) no Brasil, o sequenciamento 

pela técnica de SLE surge como uma estratégia para expandir o diagnóstico 

molecular de MODY e tornar a análise genética custo-efetiva em casos 

suspeitos, além de possibilitar a identificação de novas variantes e de outros 

genes associados a esse fenótipo. 

 Nos últimos 5 anos foram publicados estudos que utilizaram plataformas 

de SLE para diagnóstico de MODY, desde abordagens com painel de genes 

alvo (targeted sequencing) (75-77) a sequenciamento completo do exoma 

(whole-exome sequencing) (12, 78, 79). Em um destes estudos, os pacientes já 

haviam sido testados previamente para os genes GCK, HNF1A e/ou HNF4A 

(com resultados negativos) e a pesquisa por painel de SLE permitiu aumentar a 

taxa de detecção de mutações em 15% (75). Em outro estudo foi realizado o 

sequenciamento exômico de 111 genes implicados no metabolismo da glicose, 

permitindo confirmar o diagnóstico genético de MODY em alguns casos em que 

o sequenciamento de Sanger tinha sido negativo para mutações nos genes 

HNF1A, HNF4A, GCK, HNF1B e INS (78). Em 2012, o uso do SLE por meio do 

exoma de pacientes com MODY X permitiu a associação do gene KCNJ11 ao 

quadro de MODY (este gene já havia sido associado previamente a diabetes 
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neonatal, e a partir deste estudo foi caracterizado o décimo terceiro tipo de 

MODY) (12).  

 Um dos grandes desafios do SLE é determinar, diante das milhares de 

variantes alélicas identificadas no sequenciamento, qual é a variante 

patogênica causadora do fenótipo (71, 80). Para avaliação da patogenicidade 

de uma variante, é necessária uma investigação detalhada, considerando as 

características genéticas da variante, estudos de co-segregação e predições in 

silico (81). Recentemente, foram publicadas diretrizes propostas pela 

Sociedade Americana de Genética Médica (American College of Medical 

Genetics and Genomics - ACMG and Association for Molecular Pathology - 

AMP), a fim de estabelecer critérios rigorosos para interpretação dos achados 

genéticos (82). 

 Diante do crescente uso de técnicas de SLE para diagnóstico molecular, 

tal abordagem tem se mostrado promissora para investigação de casos de 

diabetes com suspeita de uma base monogênica, mas ainda não confirmada 

(83). Por se tratar de um processo mais rápido e de menor custo (78, 84), o 

SLE torna-se uma ferramenta atrativa para o diagnóstico de MODY (7).  

 Considerando que a confirmação genética de MODY implica em 

mudança terapêutica e melhor predição do prognóstico do paciente, e que a 

população brasileira com suspeita clínica desta condição é bastante 

heterogênea e nunca foi investigada anteriormente pela técnica de SLE, 

justifica-se a realização do presente estudo. 
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2- OBJETIVOS 
 

2.1- Objetivos Primários 
 

 2.1.1-  Analisar simultaneamente todos os genes associados a MODY 

em uma coorte de pacientes com suspeita clínica desta condição, 

utilizando um painel customizado de genes alvos por meio de 

sequenciamento paralelo em larga escala (SLE). 

 

 2.1.2-  Avaliar a patogenicidade das variantes alélicas identificadas de 

acordo com os critérios propostos pela Sociedade Americana de 

Genética Médica (American College of Medical Genetics and 

Genomics). 

  

2.2- Objetivo Secundário 
 

 2.2.1- Correlacionar os achados moleculares às características clínicas 

dos pacientes avaliados. 
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3- PACIENTES E MÉTODOS 
 

 3.1- Considerações Éticas 
 

 O presente estudo foi conduzido seguindo os princípios éticos e 

orientações contidos na declaração de Helsinki e os termos descritos pela 

Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este estudo foi incluído como 

subprojeto do protocolo de pesquisa “Determinação da Base Molecular de 

Pacientes Portadores de Diabetes Monogênico”, aprovado pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

sob o número #70637. Antes do início da pesquisa genética, foi obtido 

consentimento informado por escrito de todos os pacientes maiores de 18 anos 

ou de pais/tutores e também de todos os familiares que participaram do estudo.  

A confidencialidade dos resultados obtidos foi garantida a todos os 

pacientes. Os achados de alterações genéticas relacionadas a MODY foram 

informados aos pacientes e/ou seus responsáveis legais. Foi realizado 

aconselhamento genético e mantido seguimento dos pacientes e familiares 

acometidos, conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Genética 

Clínica no projeto Diretrizes do Conselho Federal de Medicina. 

 

 3.2- Local da Pesquisa 
 

Este estudo foi realizado na Unidade de Endocrinologia Genética 

(Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular - LIM25) e na Unidade de 

Diabetes, ambas pertencentes à Disciplina de Endocrinologia da FMUSP.  
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Sua realização teve colaboração do Laboratório de Biologia Celular e 

Molecular (LIM15) e do Laboratório de Sequenciamento em Larga Escala 

(SELA) da FMUSP. 

 

 3.3- Critérios de Seleção 
 

 Os critérios clínico-laboratoriais utilizados para seleção dos pacientes 

foram baseados naqueles propostos por Naylor et al.(16), Murphy et al. (32) e 

Shields et al (6). 

 

Critérios de Inclusão: 

− idade de início da hiperglicemia antes dos 35 anos em pelo menos 

um indivíduo da família;  

− história familiar de diabetes em pelo menos 2 gerações consecutivas 

uniparentais; 

− ausência de obesidade e/ou sem sinais de resistência insulínica; 

− anticorpos anti-células beta negativos; 

− peptídeo C detectável fora da fase de “lua-de-mel” (período após o 

diagnóstico de DM tipo 1, em que ainda há secreção endógena de 

insulina, que pode durar até 3 a 5 anos).  

 

Considerações relevantes sobre a seleção para o estudo: 

 É importante destacar que os pacientes selecionados não precisaram 

preencher todos os critérios acima para serem referidos para a pesquisa 

genética, visto que o uso de critérios clínicos menos rígidos para diagnóstico de 

MODY pode permitir um aumento do número de casos diagnosticados (85). 
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 Assim sendo, algumas considerações foram feitas para situações 

específicas: 

− Antecedentes familiares desconhecidos ou ausência de história 

familiar de diabetes não configuraram critério de exclusão, desde que o 

paciente tivesse outras características muito sugestivas de MODY. 

− A presença de sobrepeso ou obesidade ao diagnóstico não excluiu 

MODY, apesar de serem pouco frequentes nessa população (86, 87). 

− A presença de anticorpos anti-células beta em valores positivos, mas 

em baixos títulos, não excluiu o diagnóstico de MODY (uma vez que 

os anticorpos podem ser encontrados em até 1% dos casos de MODY, 

assim como na população controle, sem diabetes) (21). 

 

Critérios mínimos de inclusão: 

Com base no exposto, os critérios mínimos de inclusão utilizados foram: 

1) idade de início do diabetes ou pré-diabetes antes dos 35 anos; 

2) nos casos em que o principal diagnóstico diferencial fosse DM tipo 1, 

eram obrigatórios os seguintes critérios (21, 88): 

 - anticorpos anti-células beta negativos ou em baixos títulos; 

 - peptídeo C detectável após 3 anos do diagnóstico de DM.  

 

 3.4- Casuística 
 

 Foram selecionados para este estudo por painel de SLE pacientes com 

suspeita clínica de MODY e com análise genética prévia negativa, pelo método 

de Sanger, para um dos 2 genes mais prevalentes: GCK ou HNF1A (89).  
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 3.4.1- Características fenotípicas para seleção do gene 

sequenciado previamente por Sanger 

 

 Os pacientes que preenchiam os critérios de suspeita clínica de MODY 

foram direcionados para a pesquisa por Sanger de mutações nos genes GCK 

ou HNF1A de acordo com o fenótipo (90): 

 Grupo 1 – Pesquisa do gene GCK: 

  - Hiperglicemia leve, com evolução não progressiva. 

- Ausência de tratamento do diabetes sem descompensação 

metabólica ou tendência a cetose. 

 Grupo 2 – Pesquisa do gene HNF1A: 

  - Controle glicêmico adequado com baixas doses de sulfoniluréia.  

  - Pacientes com características sugestivas de MODY, mas que não 

preenchiam o quadro clínico-laboratorial típico de MODY-GCK foram 

pesquisados para o gene HNF1A por ser o mais prevalente associado a 

MODY.  

 

 3.4.2- Origem da Casuística 

 

 Os pacientes selecionados eram oriundos do Ambulatório de 

Endocrinologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e também encaminhados 

por médicos colaboradores de várias regiões do Brasil. O recrutamento dos 

pacientes de serviços externos foi feito por meio de formulário eletrônico 

(anexo B), disponibilizado no site oficial do Grupo de Diabetes Monogênico da 

USP (91). Todos foram avaliados segundo os critérios de inclusão do estudo. 
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 3.4.3- Casuística selecionada para o estudo por painel de SLE 

 

 Do total de 152 pacientes com suspeita clínica de MODY referidos para 

o estudo molecular, 15 pacientes foram excluídos por não preencherem os 

critérios de inclusão da pesquisa. Os 137 casos restantes foram avaliados 

inicialmente pelo método de Sanger, sendo que 88% eram oriundos de um 

estudo prévio desenvolvido pelo grupo de pesquisa em Diabetes Monogênico 

da USP (89) e 12% eram provenientes de investigação genética prévia 

negativa realizada no Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional 

da Universidade Federal de São Paulo (dados não publicados). A positividade 

encontrada no estudo prévio por Sanger encontra-se descrita na figura 1.   

 Dos 137 casos índices com suspeita de MODY, 80 probandos 

apresentaram a análise genética prévia por Sanger negativa e foram 

recrutados para este estudo por SLE. Destes 80 pacientes, 23 casos índices 

tinham suspeita inicial de MODY-GCK e análise genética prévia negativa para 

este gene, enquanto que 57 probandos apresentavam suspeita de MODY “não-

GCK” e investigação prévia negativa para o gene HNF1A (figura 1).  
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Figura 1 – Casuística do estudo molecular por painel de SLE: pacientes com 
diagnóstico clínico de MODY e análise genética prévia negativa 
 

 

 3.5- Estudo Genético-Molecular 
 

 3.5.1- Estratégia do Estudo 
 

 Os casos selecionados para o estudo por SLE foram submetidos ao 

sequenciamento simultâneo de um painel customizado de genes alvo e 

posterior análise dos genes possivelmente associados ao fenótipo do paciente. 

 Os resultados obtidos por SLE foram confirmados por sequenciamento 

de Sanger. As variantes alélicas identificadas consideradas patogênicas foram 

correlacionadas com o fenótipo e foi realizada a segregação familiar.  
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 3.5.2- Extração do DNA Genômico  
 

 As amostras de DNA dos pacientes selecionados e seus familiares 

foram obtidas a partir de leucócitos de sangue periférico. O DNA foi extraído de 

acordo com procedimento padronizado no Laboratório de Endocrinologia 

Molecular e Celular - LIM25, FMUSP (92). 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 integridade do DNA foi verificada em seguida, 

utilizando eletroforese em gel de agarose. Todas as amostras foram 

congeladas e são mantidas estocadas a menos 20oC. 

 

  3.5.3- Sequenciamento em Larga Escala (SLE) 
 

3.5.3.1- Painel Gênico Customizado 
 

 O sequenciamento paralelo em larga escala (SLE) utilizado neste estudo 

foi direcionado para regiões gênicas alvo (Targeted-NGS), através de um 

painel customizado. 

  O painel de genes foi desenhado para uso em diversos projetos do 

nosso grupo de pesquisa, com o intuito de investigar pacientes com suspeita 

de Diabetes Monogênico. Por uma questão de custo-benefício, pacientes com 

diferentes formas de diabetes monogênico foram sequenciados na mesma 

corrida de SLE. Após o sequenciamento, a análise de bioinformática dos dados 

genômicos gerados foi direcionada para os genes associados à condição em 

questão (com base no fenótipo do paciente). 
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 O painel de SLE customizado para este estudo foi elaborado a partir da 

ferramenta Agilent SureDesign (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA) e 

incluiu 51 genes nucleares já previamente associados aos diferentes tipos de 

diabetes monogênico [14 genes de MODY, sendo 7 genes associados somente 

a MODY (HNF4A, HNF1A, KLF11, CEL, PAX4, BLK, APPL1) e 7 genes 

associados tanto a MODY quanto a diabetes neonatal (GCK, PDX1, HNF1B, 

NEUROD1, INS, ABCC8, KCNJ11), 17 genes associados apenas a diabetes 

neonatal (PTF1A, NEUROG3, RFX6, ZFP57, GLIS3, IER3IP1, GATA6, GATA4, 

EIF2AK3, SLC19A2, SLC2A2, CP, PLAGL1, HYMAI, NKX2-2, MNX1, PAX6), 3 

genes associados a diabetes monogênico auto-imune (FOXP3, AIRE, STAT3), 

2 genes associados a síndrome de Wolfram (WFS1, CISD2), 1 gene associado 

às síndromes de resistência insulínica (INSR), 11 genes de lipodistrofia 

(AGPAT2, BSCL2, CAV1, PTRF, LMNA, PLIN1, ZMPSTE24, AKT2, CIDEC, 

TBC1D4, PPARG), 3 genes associados a hipoglicemia hiperinsulinêmica 

familial – HHF (HADH, GLUD1, SLC16A1)], em adição ao genoma 

mitocondrial. Os genes de HHF foram incluídos como potenciais candidatos a 

novos casos de MODY. 

 As regiões alvo compreenderam todos os éxons dos genes 

selecionados, as regiões intrônicas flanqueadoras (25pb a montante e a 

jusante de cada éxon) e as regiões promotoras. 

 A soma dos fragmentos alvos do painel gênico de Diabetes Monogênico 

foi de aproximadamente 488 kb, abrangendo todos as regiões codificadoras e 

fronteiras intrônicas envolvidas.  
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3.5.3.2- Análise direcionada dos dados gerados por SLE 
 

 

  A análise dos dados gerados pelo SLE foi realizada considerando todos 

os genes possivelmente associados ao fenótipo do paciente. Foram priorizados 

os 14 genes previamente associados a MODY. Nos casos em que não foram 

identificadas variantes patogênicas nesses genes mais prováveis, foram 

analisados os dados provenientes do sequenciamento de genes 

potencialmente candidatos, relacionados a diabetes neonatal (outro tipo de 

diabetes monogênico que tem em comum o mesmo mecanismo 

etiopatogênico: defeito na secreção de insulina) e genes relacionados a HHF 

[uma vez que outros genes de HHF já foram previamente associados a MODY, 

com efeitos opostos na função gênica, como GCK (mutações ativadoras em 

heterozigose no GCK levando a HHF e mutações inativadoras em heterozigose 

resultando em MODY),  ABCC8 e KCNJ11 (mutações inativadoras nesses 

genes resultando em HHF)]. A análise desses genes candidatos foi realizada 

na tentativa de identificar novos genes associados a MODY. 

 

3.5.3.3- Sondas para captura por SLE 
 
 

 Foram sintetizadas sondas específicas para seleção, captura e 

enriquecimento das regiões genômicas de interesse, com base na metodologia 

Sure Select XT (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA).  
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3.5.3.4- Plataforma de SLE 
 

 

 A plataforma de SLE empregada foi MiSeq (Illumina, Inc., San Diego, CA 

92122, EUA), escolhida por ser apropriada para estudos do genoma humano, 

pelas baixas taxas de erro, sobretudo em regiões de homopolímeros (93), e por 

ser a tecnologia dominante na atualidade suportada pelas principais 

ferramentas de bioinformática.  

 

3.5.3.5- Etapas do SLE 
 

 

 O processo de SLE compreendeu três etapas fundamentais (figura 2): 

1. Preparo das bibliotecas de DNA: 

a. fragmentação mecânica do DNA genômico (por sonicação), 

gerando fragmentos entre 150 e 550 pb; 

b. ligação dos adaptadores (contendo primers universais) às 

extremidades dos fragmentos e posterior adição dos indexes 

(“barcodes” que permitem a identificação do paciente no pool de 

amostras sequenciadas); 

c. enriquecimento das bibliotecas com sondas de captura das 

regiões alvo do painel gênico (sondas biotiniladas ligam-se por 

complementariedade às regiões gênicas de interesse, permitindo 

uma posterior “captura” destas regiões através de esferas 

magnéticas acopladas à estreptavidina); 

2. Amplificação clonal (clusterização) por meio de uma reação em 

cadeia da polimerase em ponte (bridge PCR). Nesta etapa, os 

fragmentos de DNA ligados às moléculas adaptadoras são 
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depositados em uma lâmina especial denominada flowcell. Esta 

lâmina é constituída por canaletas (ou lanes), em cuja superfície 

encontram-se fixados de maneira paralela oligonucleotídeos 

complementares às moléculas adaptadoras acopladas às 

extremidades dos fragmentos de DNA das bibliotecas. Após a ligação 

dos fragmentos aos seus oligonucleotídeos complementares, cada 

molécula é amplificada várias vezes através de 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 (oligonucleotídeo iniciador) 

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 através 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. Na metade dos ciclos, ao final do sequenciamento do 

primeiro read, acontece uma inversão dos fragmentos ligados na 

flowcell e uma reclusterização para que aconteça o sequenciamento 
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do mesmo fragmento no sentido reverso (do segundo read). Isso 

caracteriza a configuração paired end do SLE, que possibilita leituras 

de fragmentos de até 300 pares de base. Ao final dos ciclos, o 

equipamento gera um arquivo com todas as sequências. 

 

 

Figura 2 – Etapas do SLE: 1ª etapa (ilustrações 1 e 2) esquematizando o preparo das 
bibliotecas; 2ª etapa (ilustração 3): amplificação clonal; 3ª etapa (ilustração 4): 
sequenciamento. Adaptado de Metzker e colaboradores, 2010 (94). 

 

 3.5.3.6- Análise de Bioinformática 
 

 O grande volume de dados gerados pelas novas plataformas de SLE 

requer a utilização de ferramentas de bioinformática elaboradas, a fim de que 

as poucas alterações genéticas de interesse sejam identificadas em meio a 
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centenas ou milhares de variantes não relacionadas ao fenótipo 

(polimorfismos) (80).  

 Após o sequenciamento, a análise de bioinformática dos dados 

genômicos gerados pelo SLE foi realizada em etapas, através de diversos 

programas (softwares) que funcionam em cadeia (pipelines): 

 [1] armazenamento dos dados brutos gerados pelo sequenciamento 

(sequências propriamente ditas – arquivos com extensão .FASTQ); 

 [2] verificação da qualidade: checagem automatizada (QualiMap, 

BaseSpace) da consistência dos arquivos gerados no processo de 

sequenciamento (cujo tamanho varia de dezenas a centenas de gigabytes) e 

cálculo de estatísticas básicas como número de sequências produzidas por 

amostra; 

 [3] alinhamento das sequências das amostras ao genoma humano de 

referência (hg19/UCSC ou GRCh37/NCBI), gerando um arquivo com extensão 

.BAM (processo realizado pelo programa BWA http://bio-bwa.sourceforge.net/); 

 [4] recalibragem das sequências alinhadas. Como o alinhamento é feito 

sequência a sequência individualmente, torna-se necessário recalibrá-lo, visto 

que fragmentos oriundos da mesma região cromossômica podem apresentar 

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. 

 [5] genotipagem ou “chamada das variantes”: determinação, com bases 

estatísticas, de todos os alelos do genoma da amostra, para identificar 

variantes – SNVs (single nucleotide variants: variantes de um único 

http://bio-bwa.sourceforge.net/
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nucleotídeo) e indels (pequenas deleções e inserções). É feita a listagem de 

todas as alterações divergentes da sequência de referência (variantes alélicas), 

gerando o arquivo .VCF (variant call format). Tipicamente são listadas centenas 

ou milhares de variantes, o que tornaria impossível a verificação manual de 

cada uma delas. A ferramenta utilizada nessa etapa é Freebayes (Bayesian 

haplotype-based genetic polymorphism discovery and genotyping 

https://github.com/ekg/freebayes); 

 [6] anotação das variantes detectadas: processo automatizado realizado 

pela ferramenta Annovar (http://www.openbioinformatics.org/annovar/). Nessa 

etapa, para cada uma das variantes alélicas, foram coletadas informações a 

partir de: 

a) bancos de dados genômicos populacionais (1000 Genomes Project; 

Exome Sequencing Project - ESP6500; Exome Aggregation 

Consortium - ExAC); 

b) algoritmos de predição in silico do impacto funcional da variante:  

- PolyPhen2: http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/; 

- SIFT: http://sift.jcvi.org/; 

- PROVEAN: http://provean.jcvi.org/index.php;  

- Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org/;  

- MutationAssessor: http://mutationassessor.org/; 

- GERP: http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/gerp/index.html; 

- CADD: http://cadd.gs.washington.edu/. 

 Ao final dessa etapa é gerada a VCF anotada, que contém todas as variantes 

identificadas e suas respectivas informações (como localização, tipo, 

frequência alélica, consequência, predição do impacto funcional). 

https://github.com/ekg/freebayes
http://www.openbioinformatics.org/annovar/
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
http://provean.jcvi.org/index.php
http://www.mutationtaster.org/
http://mutationassessor.org/
http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/gerp/index.html
http://cadd.gs.washington.edu/
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 3.5.3.7- Análise e priorização das variantes anotadas 
 

 No processo de análise dos resultados do SLE são aplicados filtros de 

priorização, a fim de gerar uma lista ordenada e, de preferência, com poucas 

variantes selecionadas para maior investigação, isto é, para auxiliar no 

processamento e distinção das variantes genéticas causadoras de doenças (ou 

potencialmente relacionadas com o fenótipo do paciente) diante do enorme 

número de variantes candidatas sequenciadas (80).  

 Não existem critérios fixos e padronizados para esta priorização. Em 

geral, considera-se parâmetros como frequência alélica em bancos de dados 

populacionais, relação do gene com o fenótipo estudado, tipo de mutação, 

predição da variante como supostamente deletéria ou não, dados de 

alinhamento (como quantidade de reads identificando a variante). 

 

 3.5.3.8- Frequência estimada de MODY 
 

 Consideramos inicialmente um valor de corte da frequência alélica 

menor que 1%, visando selecionar as variantes raras, e em seguida 

priorizamos variantes com frequência abaixo da prevalência mínima estimada 

de MODY de 0,01% (esta frequência estimada de MODY de 108 casos por 

milhão foi determinada em uma casuística bem estabelecida no Reino Unido) 

(17). As variantes com MAF (minor allele frequency) menor que 1%, porém 

acima de 0,01%, foram consideradas para análise caso já tivessem sido 

descritas em outras famílias associadas ao fenótipo de MODY. 
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 3.5.3.9- Visualização das variantes selecionadas 
 

 As variantes alélicas consideradas relevantes foram confirmadas 

visualmente pelo software IGV (Integrative Genomics Viewer) – 

http://software.broadinstitute.org/software/igv/ (figura 3). Esse programa permite 

a visualização das variantes selecionadas, a fim de afastar falsas variantes 

chamadas incorretamente na etapa de genotipagem. 

  

 

 

Figura 3: Exemplos de visualização de uma variante não sinônima ou missense 
(acima) e de uma deleção (abaixo), no programa IGV (Integrative Genomics Viewer).  

 

 

http://software.broadinstitute.org/software/igv/
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 3.5.3.10- Análise da Patogenicidade das variantes alélicas 

candidatas 

 

 As variantes alélicas relevantes foram avaliadas quanto ao seu grau de 

patogenicidade conforme as recomendações da Sociedade Americana de 

Genética Médica (ACMG) (82), considerando:  

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

em especial dados obtidos das seguintes fontes: 

− GnomAD (Genome Aggregation Database), uma coalisão internacional 

que reúne dados de SLE de vários estudos e bancos populacionais 

como 1000 Genomes; NHLBI ESP (Exome sequencing project); 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 do 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.  

http://gnomad.broadinstitute.org/
http://abraom.ib.usp.br/
http://www.fsp.usp.br/sabe/
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A frequência alélica nos bancos de dados genômicos populacionais 

GnomAD e ABraOM considerada neste estudo foi próxima à frequência 

esperada para a doença (considerando a prevalência estimada de MODY de 

0,01% (17)). 

 [2] Segregação familiar: 

 Para auxiliar a interpretação dos dados de co-segregação familiar, um 

método matemático (95) foi adicionado às diretrizes da ACMG. O modelo 

proposto permite uma análise quantitativa dos dados de co-segregação 

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

patogênica, ou seja, informando a chance da variante observada ocorrer ao 

acaso ao invés de acontecer devido à 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 éxons. 

  b) Predição in silico: evidências computacionais de efeito deletério 

no gene ou no produto gênico (como conservação do aminoácido 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 (anexo C) que resultam na classificação das variantes em 
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5 categorias (anexo D): patogênica; provavelmente patogênica; significado 

incerto; provavelmente benigna e benigna. 

 

 3.5.3.11- Fluxograma de análise das variantes  
 

 As variantes alélicas identificadas por SLE do painel de Diabetes 

Monogênico foram filtradas seguindo o fluxograma representado na figura 4, a 

fim de selecionar as variantes com maior possibilidade de patogenicidade nos 

pacientes estudados com suspeita clínica de MODY.  
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Figura 4 - Fluxograma de filtragem utilizado na interpretação das variantes identificadas no painel de SLE deste estudo 
 

MAF (minor allele frequency): frequência alélica mínima; Allele counting (AC): número de alelos encontrados com a variante, sendo que AC < 3 
significa que a variante analisada foi encontrada em menos de 3 pacientes da casuística. 
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 3.5.4- Sequenciamento Automático Tradicional (Sanger) 
 

 A técnica de sequenciamento de Sanger foi utilizada em 2 momentos 

neste estudo:  

 1º) Seleção da casuística: 

 Os casos selecionados para análise por SLE haviam sido avaliados 

previamente pelo método de Sanger, conforme mencionado 

anteriormente. Foram sequenciados todos os éxons de um dos 2 genes 

alvos (GCK ou HNF1A – genes associados aos 2 tipos mais prevalentes 

de MODY). A escolha do gene foi feita com base no fenótipo. Os 

pacientes com resultado genético negativo foram selecionados para este 

estudo.  

2º) Confirmação dos achados moleculares do SLE e segregação 

familiar: 

 As variantes alélicas relevantes identificadas por SLE, e 

classificadas como mutações pontuais ou pequenas indels, foram 

confirmadas pela técnica de Sanger. Essa análise confirmatória por 

Sanger foi direcionada apenas para a região gênica onde foi encontrada 

a mutação (não foram sequenciados todos os éxons do gene afetado). 

Tal validação foi realizada, pois, até o presente momento, o método de 

Sanger é considerado o padrão-ouro de sequenciamento. Além disso, o 

sequenciamento por Sanger direcionado para a variante identificada 

também foi realizado para análise molecular dos familiares disponíveis 

para estudo.  
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 A análise genética por Sanger foi baseada na amplificação da região 

codificadora do gene alvo, utilizando primers intrônicos flanqueando essa 

região, através da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR). Todas as 

amplificações foram acompanhadas de um controle negativo. Os produtos da 

PCR, que apresentaram especificidade quanto ao tamanho do fragmento 

esperado, foram purificados com o uso do kit illustra™ ExoStar™ 1-Step (GE 

Healthcare Life Sciences®). A reação de sequenciamento foi realizada 

utilizando o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life 

Technologies™). 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 análise dos 

eletroferogramas foi realizada utilizando o software Sequencher (GeneCodes 

Corporation, Ann Arbor, EUA).  

 

 3.5.5- Fluxograma do estudo 
 

 A estratégia de investigação molecular deste estudo está representada 

esquematicamente na figura 5.  
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Figura 5 – Fluxograma da estratégia do estudo genético-molecular de MODY 
utilizando sequenciamento em larga escala (SLE)  
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4- RESULTADOS 
 
 

 4.1- Características clínico-laboratoriais da casuística analisada 
 

 As características clínicas e laboratoriais dos 80 casos índices não-

relacionados, com suspeita de MODY, que foram avaliados neste estudo, 

encontram-se descritas na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Características clínico-laboratoriais dos pacientes com suspeita de MODY  
 

Parâmetros analisados N Dados obtidos 

Suspeita clínica inicial 80  

MODY-GCK 

MODY Não-GCK 

 

 

 

23 (29%) 

57 (71%) 

Sexo 80  

Feminino 

Masculino 

 

 

 

49 (61%) 

31 (39%) 

Idade ao diagnóstico de hiperglicemia (anos) 80  

Média ± DP 

Mediana (Mín - Máx) 

 

 

 

21 ± 8,7 

20 (3–35) 

Duração da hiperglicemia (anos) 80  

Média ± DP 

Mediana (Mín - Máx) 

 

 

 

17,4 ± 13 

13 (3–63) 

Peso referido ao diagnóstico 
a
 77  

Não-obesos 
b
 

 

 
67 (88%) 

IMC atual (Kg/m
2
) 

c
  80  

Média ± DP 

Mediana (Mín - Máx) 

 

 

 

24,2 ± 4,2 

24,65 (14–36) 

História familiar de DM/pré-DM 80  

Presente 
d
 

Ausente 

 

 

 

78 (97,5%) 

2 (2,5%) 

continua 
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Tabela 1 (conclusão) – Características clínico-laboratoriais dos pacientes com 
suspeita de MODY  

 
 

Parâmetros analisados N Dados obtidos 

Anticorpos anti-células beta 
e
 80  

Negativos 

Não realizados 
f
 

 

 

 

67 (84%) 

13 (16%) 

Peptídeo C após 3 anos do diagnóstico (ng/mL) 68  

Média ± DP 

Mediana (Mín - Máx) 

 

 

 

1,9 ± 0,8 

1,7 (0,63–3,8) 

 
a
 Peso referido pelo paciente (diante da ausência de dados antropométricos ao diagnóstico 

para a maioria dos pacientes).  
b
 Pacientes magros ou com peso referido normal.  

c
 IMC: índice de massa corporal. 

d
 História familiar presente em pelo menos 2 gerações consecutivas. 

e
 Anticorpos anti-células beta: anti-ácido glutâmico (anti-GAD), anti-tirosina fosfatase (anti-IA2), 

anti-insulina (anti-IAA).  
f
 Anticorpos não realizados em casos com longa duração da hiperglicemia quando foi efetuada 
a primeira avaliação por suspeita de MODY.  

 

4.2- Sequenciamento em Larga Escala (SLE) 
 

 4.2.1- Validação do método e do painel de SLE 
 

 

 A técnica de SLE encontra-se validada e não requer relato de 

monitoramento ou análise de controles positivos por outro método, sendo 

importante uma avaliação contínua da qualidade específica da corrida de SLE 

(96).  

 Já a validação do painel gênico customizado deste estudo, visando uma 

alta qualidade da pesquisa molecular, foi realizada por meio da análise do 

desempenho deste painel de SLE, isto é, pela avaliação das métricas de 

qualidade e cobertura do sequenciamento em questão.  
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 4.2.2- Métricas de qualidade do painel de SLE 

 

 Foram realizadas 4 corridas de SLE, totalizando os 80 casos 

selecionados para o estudo. A cobertura média geral foi de 228 ± 152 reads 

(fragmentos sequenciados). Uma cobertura de no mínimo 20x foi obtida em 

98,2% das regiões alvo do painel (tabela 2).  

 

Tabela 2 – Métricas do painel de SLE do estudo  
 

Parâmetros analisados 
1ª corrida 

SLE 
2ª corrida 

SLE 
3ª corrida 

SLE 
4ª corrida 

SLE 
Total 

Número de pacientes 
sequenciados 

13 28 16 23 80 

Média de reads gerados 457.447 608.733 792.066 706.173 647.595 

Média de bases 
sequenciadas (pb) 

61.322.120 80.307.454 107.281.882 98.585.402 87.872.133 

Cobertura média (x) ± desvio 
padrão 

295 ± 164 301 ± 132 173 ± 136 159 ± 127 228 ± 152 

% da região alvo com 
cobertura maior que 10 reads 

99,6 99,8 98,7 98,8 99,3 

% da região alvo com 
cobertura maior que 20 reads 

99,1 99,4 97,4 97,3 98,2 

 

pb: pares de base; x: vezes; %: porcentagem 

 

4.2.3- Variantes alélicas detectadas pelo painel de SLE 

 

 O painel de SLE de Diabetes Monogênico identificou em média 2949 (± 

449) variantes no total de 4 corridas. Ao considerar o padrão de herança 

autossômica dominante de MODY, a média de variantes em heterozigose por 

paciente foi de 759 (± 19). A tabela 3 apresenta o total de variantes por corrida 

e a redução do número de variantes após aplicação dos filtros de priorização 

da análise.  
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Tabela 3 – Total de variantes alélicas identificadas pelo painel de SLE, número de 
variantes por paciente e número final de variantes selecionadas como 
potencialmente deletérias  

 

Corrida 
de SLE  

Total de variantes por 
corrida 

Total de variantes em 
heterozigose por 

paciente 
(média / DP) 

Número final de variantes 
de interesse por paciente 

1ª 3023 775 ± 83 1 

2ª 3312 775 ± 40 1 

3ª 3162 740 ± 74 1 - 2 

4ª 2299 746 ± 67 1 

 

 

Do total de 80 casos estudados com análise genética prévia negativa 

pelo método de Sanger, após análise dos resultados do SLE, seguindo o fluxo 

de filtragem e priorização pré-estabelecidos, foram identificadas 39 variantes 

de interesse em 38 probandos. Estas 39 variantes foram classificadas de 

acordo com os critérios da ACMG, sendo: 14 variantes patogênicas, 2 variantes 

provavelmente patogênicas, 16 variantes de significado incerto, 5 variantes 

provavelmente benignas e 2 variantes benignas (tabela 4).  

 Somando as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas 

identificadas, o diagnóstico genético de MODY foi confirmado pelo painel de 

SLE em 20% dos casos (16/80). Se considerarmos que os 15 casos com 

variantes de significado incerto (total de 16 variantes) podem ainda ser 

reclassificados como patogênicos (a depender de estudos futuros), seria 

possível atingir uma positividade de até 39%. 

 Dos 80 casos, 42 ainda permaneceram sem diagnóstico molecular 

esclarecido mesmo após SLE (não foram identificadas variantes possivelmente 

patogênicas nos genes estudados no painel). 



Resultados 

46 

Tabela 4 – Variantes alélicas candidatas identificadas por SLE nos pacientes analisados com suspeita clínica de MODY e classificadas 
de acordo com os critérios de patogenicidade da ACMG 

 

P 
A
 Gene Variante 

Efeito na 
proteína 

Tipo de 
variante 

Frequência Alélica Predição in silico 
B
 

Ref 
GnomAD ABraOM 

Mutation 
Taster 

SIFT PolyPhen2 CADD GERP 

Variantes Patogênicas 

P1 

GCK 

c.1340_1368del29 p.ArgR447Lfs*2 frameshift 0 0 D -- -- -- -- (97) 

P2 c.544G>A p.Val182Met missense 0 0 D 0 / D 0,999 / D 32,0 5,83 (98) 

P3 c.952G>A p.Gly318Arg missense 0 0 D 0 / D 0,749 / P 19,8 3,89 (99) 

P4 c.952G>A p.Gly318Arg missense 0 0 D 0 / D 0,749 / P 19,8 3,89 (99) 

P5 c.703A>G p.Met235Val missense 0 0 D 0,35 / T 0,325 / B 18,3 5,33 (100) 

P6 c.976A>C p.Thr326Pro missense 0 0 D 0,01 / D 0,012 / B 13,9 3,59 (101) 

P7 HNF1A c.1513C>A p.His505Asn missense 0,02% 0 D 0,01 / D 0,962 / D 26,1 5,52 (102) 

P8 HNF1B c.884G>A p.Arg295His missense 0 0 D 0,03 / D 0,977 / D 34,0 5,56 (46) 

P9 ABCC8 c.2473C>T p.Arg825Trp missense 0,001% 0 D 0 / D  1,0 / D 21,4 5,20 (103) 

P10 PDX1 c.188delC p.Arg63Rfs*60 frameshift 0 0 D -- -- -- -- (49) 

P11 
PAX4 

c.361C>T p.Arg121Trp missense 0,12% 0,08% D 0 / D  1,0 / D 33,0 2,47 (104) 

P12 c.361C>T p.Arg121Trp missense 0,12% 0,08% D 0 / D  1,0 / D 33,0 2,47 (104) 

P13 NEUROD1 c.693C>G p.Tyr231Ter nonsense 0 0 D -- -- 35,0 -0,14 Nova 

P14 NEUROG3 c.82G>T p.Glu28Ter nonsense 0 0 D -- -- 30,0 1,66 (105) * 

Variantes Provavelmente Patogênicas 

P15 HNF4A c.145C>T p.His49Tyr missense 0 0 D 0 / D 1,0 / D 32,0 5,17 Nova 

P16 KCNJ11 c.286G>A p.Ala96Thr missense 0,003% 0 D 0,66 / T 0,687 / P 14,6 4,94 (106) ** 

 
continua 
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Tabela 4 (continuação) – Variantes alélicas candidatas identificadas por SLE nos pacientes analisados com suspeita clínica de MODY e 
classificadas de acordo com os critérios de patogenicidade da ACMG 

 

P
A
 Gene Variante 

Efeito na 
proteína 

Tipo de 
variante 

Frequência Alélica Predição in silico 
B
 

Ref 
GnomAD ABraOM 

Mutation 
Taster 

SIFT PolyPhen2 CADD GERP 

Variantes de Significado Incerto 

P17 HNF1B c.226G>T p.Gly76Cys missense 0,23% 0,41% D 0,03 / D 1,0 / D 27,2 5,13 (47) 

P18 PDX1 c.664G>A p.Glu222Lys missense 0,006% 0,16% D 0,34 / T 0,173 / B 15,7 3,95 Nova 

P19 INS c.17G>A p.Arg6His missense 0,03% 0 P 0,37 / T 0,009/ B 14,4 0,62 (107) 

P20 

ABCC8 

c.157A>T p.Ser53Cys missense 0 0 D 0,18 / T 0,214 / B 24,6 5,19 Nova 

P21 c.2017G>A p.Asp673Asn missense 0,01% 0 P 0,07 / T 0,062 / B 13,0 3,21 (108)*** 

P22 c.1688T>A p.Val563Asp missense 0 0 D 0,08 / T 0,844 / P 24,5 3,16 Nova 

P23 c.1973G>T p.Gly658Val missense 0,02% 0 D 0,06 / T 0,001 / B 5,8 2,44 Nova 

P24 
c.3053C>T p.Ser1018Leu missense 0,003% 0 D 0,14 / T 0,127 / B 23,5 6,03 Nova 

CEL 

c.796A>G p.Lys266Glu missense 0 0 D 0,03 / D 0,067 / B 23,4 5,36 Nova 

P25 c.305A>C p.Asp102Ala missense 0 0 D 0 / D 0,935 / D 23,2 5,16 Nova 

P26 c.71C>T p.Ala24Val missense 0,01% 0 D 0,04 / D 0,426 / B 16,3 4,11 Nova 

P27 BLK c.1013T>C p.Ile338Thr missense 0,01% 0 D 0 / D 0,992 / D 24,9 4,62 Nova 

P28 RFX6 c.695C>T p.Ser232Leu missense 0,06% 0 D 0,04 / D 0,294 / B 34,0 5,77 Nova 

P29 GLIS3 c.2194T>C p.Tyr732His missense 0,001% 0 D 0 / D 0,998 / D 27,8 5,92 Nova 

P30 CP c.1726A>G p.Lys576Glu missense 0,003% 0,16% D 0,1 / T 0,814 / P 23,8 6,07 Nova 

P31 SLC19A2 c.1380C>T p.Ala460Ala sinônima 0,03% 0,08% D -- -- -- -- Nova 

 
continua
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Tabela 4 (conclusão) – Variantes alélicas candidatas identificadas por SLE nos pacientes analisados com suspeita clínica de MODY e 
classificadas de acordo com os critérios de patogenicidade da ACMG 

 

P
A
 Gene Variante 

Efeito na 
proteína 

Tipo de 
variante 

Frequência Alélica Predição in silico 
B
 

Ref 
GnomAD ABraOM 

Mutation 
Taster 

SIFT PolyPhen2 CADD GERP 

Variantes Provavelmente Benignas 

P32 INS c.227G>A p.Ser76Asn missense 0,14% 0 P 0,59 / T 0,173 / B 2,1 1,15 Nova 

P33 ABCC8 c.703G>A p.Ala235Thr missense 0,003% 0,08% P 1,0 / T 0,001 / B 9,0 0,88 Nova 

P34 BLK c.571C>A p.Pro191Thr missense 0,05% 0 D 0,92 / T 0,281 / B 9,4 4,57 Nova 

P35 CEL c.606G>A p.Ala202Ala sinônima 0,03% 0 P -- -- -- -- Nova 

P36 PLAGL1 c.940G>T p.Ala314Ser missense 0,05% 0,08% P 0,93 / T 0,018 / B 6,4 2,52 Nova 

Variantes Benignas 

P37 HNF4A c.1321A>G p.Ile441Val missense 0,07% 0,08% D 0,02 / D 0,078 / B 15,2 5,23 (109) 

P38 HNF1B c.182T>G p.Val61Gly missense 0,34% 0,08% D 0,25 / T 0,007 / B 15,4 5,13 (110) 

 

A
 P: probando 

B
 Critérios dos algoritmos preditivos in silico utilizados na interpretação das variantes: 

Predição in silico de patogenicidade: 
- MutationTaster: D (deletério); P = polimorfismo 
- SIFT: score ≤ 0,05 = D (deletério); score > 0,05 = T (tolerado) 
- PolyPhen2 (HVAR): score ≥ 0,909 = D (deletério); score 0,447–0,909 = P (possivelmente deletério); score ≤ 0,446 = B (benigno) 
- CADD (phred): score ≥ 10 (predição da variante estar entre as 10% mais deletérias); score ≥ 20 (indica variante 1% mais deletéria) 

Predição de conservação do aminoácido envolvido: 
- GERP: score > 2 (indica aminoácido conservado evolutivamente) 

* Variante já descrita associada a diabetes neonatal 
** Variante já descrita associada a hiperinsulinismo congênito 
*** Variante já descrita como de significado incerto associada a diabetes neonatal 
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4.2.4- Variantes alélicas patogênicas e provavelmente 

patogênicas detectadas por SLE 

 

 Das 16 variantes patogênicas/provavelmente patogênicas identificadas 

(figura 6), 6 foram no gene GCK, 1 no gene HNF1A, 1 no gene HNF4A, 1 no 

gene HNF1B, 6 em genes de MODY considerados raros, que não são 

avaliados na rotina (1 no ABCC8, 1 no KCNJ11, 1 no PDX1, 2 no PAX4, 1 no 

NEUROD1). Uma variante patogênica foi detectada em um gene associado 

apenas a diabetes neonatal (105), sem descrição prévia de associação com 

MODY.   

 
 
Figura 6 – Variantes patogênicas e provavelmente patogênicas detectadas por SLE  

 

 Destas 16 variantes deletérias, 14 já haviam sido descritas previamente, 

exceto as dos genes HNF4A e NEUROD1 (tabela 4).  

 Todas essas mutações foram confirmadas pelo método de Sanger.  
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 Um aspecto importante na avaliação da patogenicidade das variantes 

identificadas por SLE foi a análise de segregação familiar, por meio do 

sequenciamento de Sanger direcionado para a mutação encontrada no 

probando. Das 16 mutações, a segregação familiar foi possível em 13 casos, 

em que os familiares encontravam-se disponíveis para coleta do exame 

genético. Dos 13 casos segregados (heredogramas ilustrados na figura 7), a 

co-segregação foi concordante em 8 famílias. Destas, chama atenção a família 

com uma variante nova no gene HNF4A, em que a análise genética foi 

compatível com o fenótipo, contribuindo para a classificação de provável 

patogenicidade obtida após aplicação dos critérios da ACMG. Das 5 famílias 

com co-segregação conflitante, em 2 casos (genes PDX1 e PAX4), os 

indivíduos com fenótipo de DM e genótipo sem mutação eram relacionados a 

outros tipos de diabetes na mesma família (27). Nos outros 3 casos (genes 

ABCC8, KCNJ11, HNF1B), os familiares portadores da variante alélica, porém 

sem quadro clínico de DM, poderiam ser explicados pelo fenômeno de 

penetrância incompleta (111).  
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Figura 7 – Heredogramas das famílias do estudo em que a mutação do probando foi identificada por SLE. 
Setas indicam os probandos. Quadrados representam os pacientes do sexo masculino e círculos os do sexo feminino. Losangos simbolizam familiares 
de sexo não conhecido. Indivíduos com hiperglicemia (DM ou glicemia de jejum alterada ou intolerância à glicose) são indicados por símbolos pretos. 
Indivíduos não diabéticos são representados por símbolos abertos. Ponto de interrogação no interior do símbolo indica estado glicêmico desconhecido. 
Ponto de interrogação abaixo do símbolo indica genótipo desconhecido. O genótipo é indicado por: N, alelo selvagem e M, alelo mutante.  
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 4.2.4.1- Mutações no gene GCK 
 

 Das 6 variantes encontradas no gene GCK pelo painel de SLE, 1 era do 

tipo frameshift (éxon 10: c.1340_1368del29/p.R447fs). Cinco variantes eram do 

tipo missense: 3 casos com variantes no éxon 8 (c.976A>C/p.T326P e 

c.952G>A/p.G318R, sendo esta última variante detectada em 2 probandos não 

relacionados), 1 caso com variante no éxon 5 (c.544G>A/p.V182M) e 1 caso no 

éxon 7 (c.703A>G/p.M235V). 

 Todas as variantes no GCK já haviam sido associadas a MODY em 

diferentes populações (97-101). 

 As 6 variantes não tinham sido detectadas na análise prévia pelo método 

de Sanger por: a) 4 casos falso negativos no sequenciamento por Sanger, 

sendo 3 (c.976A>C/p.T326P e os 2 casos com a variante c.952G>A/p.G318R) 

devido ao fenômeno genético de allelic dropout (quando há uma troca de 

nucleotídeo na região de anelamento do primer, não ocorrendo amplificação do 

alelo mutado) e 1 caso (c.1340_1368del29) por erro na leitura do 

eletroferograma; b) 2 casos (c.544G>A/p.V182M e c.703A>G/p.M235V) por 

erro na hipótese clínica inicial do subtipo de MODY (baseada no padrão 

glicêmico e na resposta terapêutica dos pacientes), levando ao 

sequenciamento prévio de outro gene (esses 2 pacientes apresentavam bom 

controle glicêmico em uso de sulfoniluréia e por isso tinha sido aventada a 

hipótese de MODY-HNF1A). 

 Os 6 casos foram avaliados quanto à co-segregação familiar e em todos 

o genótipo foi concordante com o fenótipo (figura 7). 
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 4.2.4.2- Mutação no gene HNF1A 
 

 No éxon 8 do gene HNF1A foi identificada pelo painel de SLE uma 

variante missense c.1513C>A/p.H505N, já descrita anteriormente (102).  

 Esta variante não tinha sido detectada no estudo prévio do gene HNF1A 

pelo método de Sanger, por um erro de leitura devido ao sinal baixo no 

eletroferograma (caso falso negativo no Sanger). 

 A análise de co-segregação familiar deste caso foi concordante com o 

fenótipo (figura 7), porém com dados insuficientes, uma vez que apenas 1 

membro da família (além do probando) encontrava-se disponível para o estudo. 

 

 4.2.4.3- Mutação no gene HNF4A 
 

 A mutação identificada no gene HNF4A era do tipo missense no éxon 2 

(c.145C>T/p.H49Y) e não foi descrita previamente (variante nova). 

 A paciente apresentava fenótipo semelhante ao do MODY 3 e por isso o 

gene sequenciado anteriormente tinha sido o HNF1A. 

 Conforme já mencionado, a análise genética foi compatível com o 

fenótipo nesta família (figura 7). 

 

 4.2.4.4- Mutação no gene HNF1B 
 

 A variante missense identificada no gene HNF1B no éxon 4 

(c.884G>A/p.R295H) já havia sido descrita previamente em uma família 

francesa (46). 
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 O probando deste estudo com esta variante no HNF1B não apresentava 

relato prévio de cistos renais ou malformações genito-urinárias e por isso não 

tinha sido considerada a hipótese clínica de MODY5. Após o resultado do SLE, 

foi realizada uma investigação direcionada e foi detectada, pelo exame de 

ressonância abdominal, agenesia de corpo e cauda de pâncreas e pequeno 

cisto no terço médio do rim esquerdo, compatíveis com o fenótipo de MODY-

HNF1B.  

 

 4.2.4.5- Mutações nos genes do canal de potássio: ABCC8 e 
KCNJ11 
 

 Os genes do canal de potássio da célula beta pancreática são 

relacionados mais frequentemente a casos de diabetes neonatal. Diante da 

associação recente ao fenótipo de MODY, com poucos casos descritos na 

literatura, estes genes habitualmente não são sequenciados na rotina de 

Sanger. 

 A mutação identificada no gene ABCC8 era do tipo missense no éxon 20 

(c.2473C>T/p.R825W) e já foi descrita associada a MODY em uma família 

francesa (103).  

 A variante missense detectada no gene KCNJ11 no éxon 1 

(c.286G>A/p.A96T) já havia sido descrita previamente, porém associada a 

outro fenótipo, de hiperinsulinismo congênito (106). 
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 4.2.4.6- Mutação no gene PDX1 
 

 No gene PDX1 foi detectada uma variante já descrita (49) do tipo 

missense no éxon 1 (c.188delC/p.P63Rfs*60). Este gene também não foi 

avaliado anteriormente por Sanger, pois está associado a um subtipo raro de 

MODY.  

 O probando com MODY-PDX1 apresentava ao exame de tomografia 

abdominal (realizada após confirmação da etiologia genética) agenesia parcial 

dorsal do pâncreas e também elastase fecal reduzida (indicando insuficiência 

pancreática exócrina). O filho do caso índice, também portador da mesma 

variante alélica, apresentava intolerância à glicose e agenesia pancreática 

semelhante (27). 

 

 4.2.4.7- Mutações no gene PAX4 
 

 A mesma variante missense (c.361C>T/p.R121W) foi identificada no 

éxon 3 do gene PAX4 em 2 casos não relacionados deste estudo.  

 Por estar associado a um subtipo raro de MODY, este gene também não 

tinha sido sequenciado previamente por Sanger. 

 Esta variante no PAX4 já foi descrita em uma coorte japonesa que 

incluía pacientes com história familiar de DM e alguns com início precoce de 

hiperglicemia (104). 

 Dos 2 casos com mutação no PAX4 em nossa casuística, apenas um 

probando tinha familiares disponíveis para análise de co-segregação (figura 7).  
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 4.2.4.8- Mutação no gene NEUROD1 
 

 O SLE identificou uma variante nonsense (c.693C>G/p.Y231X) no éxon 

2 do gene NEUROD1.  

 Este gene está associado a um subtipo raro de MODY e a variante 

detectada não tinha sido descrita previamente. 

 A análise de co-segregação familiar não foi realizada por falta de 

familiares disponíveis para o estudo.  

 Apesar da falta de evidência em relação aos dados de segregação, esta 

variante foi considerada patogênica após aplicação dos demais critérios da 

ACMG. 

 

 4.2.4.9- Mutação no gene NEUROG3 
 

 O painel de SLE deste estudo identificou uma variante nonsense 

(c.82G>T/p.E28X) no gene NEUROG3.  

 Este gene está associado a diabetes neonatal, outro tipo de diabetes 

monogênico, também relacionado à deficiência na secreção de insulina, com 

início no primeiro ano de vida. O NEUROG3 ainda não foi associado ao 

fenótipo de MODY.  

 Esta variante detectada já foi descrita previamente em um caso de 

diabetes neonatal, em heterozigose composta (105), e neste estudo foi 

verificada em heterozigose e considerada patogênica conforme os critérios da 

ACMG. 
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 A análise de co-segregação familiar não foi realizada por falta de 

familiares disponíveis para o estudo.  

 

 4.3- Características clínico-laboratoriais dos pacientes com 

diagnóstico genético confirmado de MODY 

 

 Os probandos com variantes patogênicas e provavelmente patogênicas 

foram avaliados quanto ao seu quadro fenotípico, incluindo dados clínicos e 

laboratoriais, como: idade na época do diagnóstico da hiperglicemia, história 

familiar de diabetes, reserva da secreção endógena de insulina (peptídeo C) 

após 3 anos do diagnóstico de DM, exames laboratoriais de seguimento para 

avaliação do status glicêmico (variabilidade da glicemia de jejum e da 

hemoglobina glicada), tratamento antes do diagnóstico genético e presença de 

complicações crônicas microvasculares relacionadas ao diabetes. Tais dados 

encontram-se na tabela 5. 
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Tabela 5 – Dados clínico-laboratoriais dos casos com diagnóstico genético confirmado de MODY por SLE 

 

P 
A
 

Hipótese 
diagnóstica 

Inicial 
SLE 

Idade ao 
diagnóstico 

(anos) 

História 
familiar 

(gerações) 
TOTG 

B
 

Peptídeo C 
após 3 anos 

de DM 

Seguimento
C
 

(mín - máx) 
Tratamento 

Complicações 
microvasculares 

P1 MODY-GCK 
GCK 

p.R447Lfs*2 
15 3 

0’: 111 

120’: 182 
1,6 

GJ: 117–122 

A1c: 5,9–6,2 
Dieta Ausentes 

P2 
MODY 

não-GCK 

GCK 

p.V182M 
8 2 

0’: 114 

120’: 106 
2,1 

GJ: 89–176 

A1c: 6,0–8,2 
Sulfonilureia Ausentes 

P3 MODY-GCK 
GCK 

p.G318R 
35 2 

0’: 108 

120’: 197 
1,3 

GJ: 110–146 

A1c: 5,4–6,0 

Dieta. 

Insulina na 

gravidez 

Ausentes 

P4 MODY-GCK 
GCK 

p.G318R 
14 3 ND 1,7 

GJ: 87–139 

A1c: 5,9–6,5 
Sulfonilureia Ausentes 

P5 
MODY 

não-GCK 

GCK 

p.M235V 
10 3 

0’: 131 

120’: 218 
2,5 

GJ: 73–139 

A1c: 6,6–7,2 
Sulfonilureia Ausentes 

P6 MODY-GCK 
GCK 

p.T326P 
28 3 ND 3,0 

GJ: 89–112 

A1c: 5,9–6,6 
Dieta Ausentes 

P7 
MODY 

não-GCK 

HNF1A 

p.H505N 
17 2 ND 2,9 

GJ: 111–219 

A1c: 6,2–7,5 
Sulfonilureia Ausentes 

P8 
MODY 

não-GCK 

HNF1B 

p.R295H 
12 ausente 

0’: 97 

120’: 244 
2,4 

GJ: 88–120 

A1c: 5,7–6,8 
iDPP4 Ausentes 

P9 
MODY 

não-GCK 

ABCC8 

p.R825W 
21 2 ND 2,3 

GJ: 90–271 

A1c: 6,3–8,4 
Sulfonilureia 

Retinopatia 

Nefropatia 

P10 
MODY 

não-GCK 

PDX1 

p.P63Rfs*60 
14 3 ND 1,4 

GJ: 83–441 

A1c: 6,8–9,2 
Insulina Retinopatia 

 
continua
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Tabela 5 (conclusão) – Dados clínico-laboratoriais dos casos com diagnóstico genético confirmado de MODY por SLE 
 

P 
A
 

Hipótese 
diagnóstica 

Inicial 
SLE 

Idade ao 
diagnóstico 

(anos) 

História 
familiar 

(gerações) 
TOTG 

B
 

Peptídeo C 
após 3 anos 

de DM  

Seguimento
C
  

(mín - máx) 
Tratamento 

Complicações 
Microvasculares 

P11 
MODY  

não-GCK 

PAX4 

p.R121W 
34 3 ND 2,7 

GJ: 160–186 

A1c: 8,1–9,1 

Sulfonilureia e 

Metformina 
Nefropatia 

P12 MODY-GCK 
PAX4 

p.R121W 
25 2 ND ND 

GJ: 105 

A1c: 5,6 
Dieta ND 

P13 
MODY  

não-GCK 

NEUROD1 

p.Y231X 
20 2 ND 1,6 

GJ: 88 

A1c: 6,1–10,0 

Sulfonilureia e 

Metformina 
Ausentes 

P14 
MODY  

não-GCK 

NEUROG3 

p.E28X 
32 2 ND 0,9 

GJ: 59–186 

A1c: 6,4–8,6 
Sulfonilureia Ausentes 

P15 
MODY  

não-GCK 

HNF4A 

p.H49Y 
17 2 ND 0,86 

GJ: 70–87 

A1c: 5,3–7,3 
Insulina Ausentes 

P16 
MODY  

não-GCK 

KCNJ11 

p.A96T 
20 4 ND 1,4 

GJ: 86–258 

A1c: 6,4–9,4 
Insulina Ausentes 

 
A
 P: probando 

B
 TOTG: Teste Oral de Tolerância à Glicose 

C
 Seguimento – GJ: glicemia de jejum ; A1c: hemoglobina glicada  
Valores de referência – Glicemia de jejum: 70 – 99 mg/dL; 2 horas após sobrecarga de glicose (120 minutos do TOTG) < 140 mg/dL; A1c: < 5,7%; Peptídeo C de jejum: 1,1 – 
4,4 ng/mL 

 

ND: não disponível 
iDPP4: inibidor da dipeptidil peptidase-4 
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5- DISCUSSÃO 
 

 

 O painel de SLE deste estudo permitiu a confirmação do diagnóstico 

genético de MODY em 20% dos casos avaliados (16/80). Se excluirmos desta 

análise os 5 casos falso negativos pelo método de Sanger, a positividade deste 

painel reduziria para 14%. Como previamente estabelecido, a taxa de erros no 

sequenciamento por Sanger é de aproximadamente 7% (112), o que é similar à 

taxa de 6% (5/80) verificada em nosso estudo. Em contrapartida, se 

considerarmos que os 15 casos com variantes de significado incerto podem vir 

a ser reclassificados como patogênicos, a positividade deste painel de SLE 

poderia aumentar até 39%. Conforme recomendado nas diretrizes (113), uma 

variante só deve ser reportada como de significado incerto até que evidências 

posteriores sejam coletadas (como a descoberta de novos indivíduos com 

fenótipo similar e com variantes deletérias) (80). Os principais pontos que 

poderiam modificar a classificação de patogenicidade de uma variante de 

significado incerto seriam a ampliação dos dados de segregação, a detecção 

da mesma variante em uma segunda família não relacionada (recorrência da 

variante) e/ou a realização de estudo funcional.  

 Combinando o desempenho do nosso painel de SLE com dados do 

estudo prévio por Sanger realizado por nosso grupo de pesquisa (89), do total 

de 137 casos submetidos a investigação genética para MODY, obtivemos 57 

casos confirmados pelo método de Sanger (43 com variantes no gene GCK e 

14 no HNF1A). Dos 80 casos negativos por Sanger, foram confirmados 16 

casos pelo painel de SLE, o que nos permite inferir uma positividade final do 

exame genético para MODY (métodos de Sanger e SLE) de 53% (73/137). 
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Considerando os pacientes com quadro clínico sugestivo de MODY, porém 

sem mutações identificadas nos genes conhecidos e avaliados em nosso 

painel, a frequência de MODY X em nossa coorte foi de 47%. 

 Outros estudos utilizaram uma estratégia de investigação genética 

semelhante à nossa, ao avaliarem casos previamente sequenciados pelo 

método de Sanger com análise subsequente por painel de SLE. Ellard et al. 

avaliaram pacientes com teste prévio negativo para os genes GKC, HNF1A 

e/ou HNF4A e utilizaram um painel de SLE com 29 genes de diabetes 

monogênico, identificando a etiologia genética em 15% dos casos (5/33) de 

MODY (75). Szopa et al. estudaram pacientes com rastreamento prévio 

negativo por Sanger para mutações nos genes GCK e HNF1A, utilizando um 

painel de SLE com 28 genes de diabetes monogênico e identificaram mutações 

em 33% dos casos (18/54) (114). Pezzilli et al. avaliaram pacientes com estudo 

prévio negativo por Sanger para os genes GCK, HNF1A, HNF4A, HNF1B, 

PDX1, NEUROD1, aplicando um painel de SLE com 27 genes de diabetes 

monogênico e detectaram variantes patogênicas / provavelmente patogênicas 

em 11% dos casos (6/55) (115). O nosso estudo foi o primeiro a avaliar por 

SLE pacientes com suspeita de MODY na população brasileira, por meio de um 

painel com 51 genes de diabetes monogênico, e apresentou performance 

similar aos estudos previamente reportados.  

 O processo de classificação de patogenicidade para estabelecer a 

causalidade de uma variante é complexo (26) e em algumas etapas requer 

interpretação humana. O uso de softwares de predição in silico auxilia na 

avaliação do impacto funcional de uma variante, porém os diferentes 

programas podem apresentar resultados conflitantes e acurácia variável (80). 
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Diante das limitações das ferramentas in silico, é recomendável utilizar 

múltiplos programas de predição para comparação, além da associação de 

outros dados, como a frequência alélica na população e a segregação familiar, 

para interpretação final da patogenicidade da variante (82). 

 A frequência alélica em bancos de dados populacionais é um ponto 

fundamental na priorização das variantes. Em nosso estudo avaliamos a 

frequência máxima em uma população no banco de dados internacionais 

GnomAD e também no banco de dados brasileiros ABraOM.  Conforme 

descrito em Métodos, foram incluídas as variantes com MAF maior que 0,01% 

e menor que 1%. Este valor de corte acima da frequência máxima da doença 

na população do Reino Unido de 0,01% (17) foi considerado neste estudo, pois 

a frequência estimada de MODY pode ser maior na população brasileira 

(miscigenada e com grande diversidade genética). Ao considerarmos que o 

Brasil tem uma prevalência nacional de DM de 10,2%, com 14.251 em 1000 

adultos (20-79 anos) diabéticos (4º país no mundo com maior número de casos 

de DM na idade adulta) e que o Reino Unido tem uma prevalência de 6,2%, 

com 2859 em 1000 adultos diabéticos (15), é possível que a prevalência de 

MODY no Brasil seja maior que a esperada no Reino Unido.  

 Quanto à segregação familiar, foram verificados em nosso estudo alguns 

casos discordantes. Nas famílias com variantes nos genes PDX1 e PAX4 foram 

detectados casos com DM, porém sem a variante alélica, e que apresentavam 

características que lembravam DM tipo 2, como idade tardia ao diagnóstico de 

DM associado a sobrepeso/obesidade (27). A coexistência entre outro tipo de 

diabetes e MODY na mesma família já foi relatada em outras casuísticas (49, 

111). Outros casos com segregação conflitante no nosso estudo foram vistos 
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nas famílias com variantes nos genes ABCC8, KCNJ11 e HNF1B, em que 

indivíduos portadores da mutação apresentavam normoglicemia, sugerindo 

penetrância incompleta (ou seja, apenas uma parcela dos portadores do 

genótipo apresenta o fenótipo correspondente) ou tardia, como já verificado em 

outros casos de MODY (58, 111, 116).    

 Outro critério considerado na avaliação de patogenicidade de uma 

variante é a análise funcional. As variantes novas detectadas por nosso painel 

de SLE poderão ser avaliadas por um estudo funcional futuro em nosso 

laboratório ou em colaboração com outros centros de pesquisa. Entretanto, há 

limitações dos modelos animais para validação funcional de uma variante 

alélica. Fenótipos discrepantes entre ratos e humanos com MODY já foram 

descritos, como em casos de mutações em heterozigose nos genes HNF1A 

(117) e HNF1B (118).  

 Algumas variantes chamaram atenção após sua classificação final 

segundo os critérios da ACMG: 

1- Variante no gene NEUROG3 (c.82G>T / p.Glu28Ter): 

Esta variante foi classificada como patogênica de acordo com os 

critérios da ACMG. Já foi previamente descrita em associação ao 

fenótipo de diabetes neonatal (105), porém não há descrição em casos 

de MODY. Esta variante encontra-se ausente nos bancos populacionais 

GnomAD e ABraOM. É do tipo nonsense (null variant: stop gain), predita 

como deletéria pelo MutationTaster e CADD. Entretanto, não temos 

nenhum dado de segregação familiar disponível. Estudos adicionais são 

necessários para comprovar a associação desse novo gene ao fenótipo 

de MODY.  
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2- Variante no gene INS (c.17G>A/p.Arg6His): 

Esta variante foi classificada como de significado incerto pelos critérios 

da ACMG. Apresenta uma MAF baixa no GnomAD (0,03%) e ausente no 

ABraOM, porém com predição in silico controversa (tendendo a 

benignidade). Já foi descrita por Meur et al. (107), mostrando 

comprometimento da função da proteína no teste funcional. Em relação 

aos dados de segregação, não temos material disponível para análise 

da família da nossa casuística e na literatura a co-segregação é 

conflitante (penetrância tardia?). Diante do aparecimento de novas 

evidências, esta classificação pode ser modificada, levando a uma 

associação causal com o fenótipo. 

3- Variante no gene HNF4A (c.1321A>G/p.Ile441Val): 

Esta variante foi classificada pelos critérios da ACMG como benigna. 

Porém, apresentou uma frequência alélica relativamente baixa (0,07% 

no GnomAD e 0,08% no ABraOM), sendo predita como deletéria pela 

maioria dos programas in silico e já foi descrita por Malecki et al. (109) 

em uma família com co-segregação conflitante para esta variante no 

HNF4A. Não temos disponível análise de co-segregação na família do 

nosso estudo. Diante das limitações por dados insuficientes, é possível 

que esta variante seja reclassificada, caso ocorra a ampliação dos 

dados de segregação.  

4- Variante no gene HNF1B (c.182T>G/p.Val61Gly): 

Esta variante também foi classificada como benigna pelos critérios da 

ACMG. Apresentou uma frequência alélica relativamente baixa na 

população brasileira (0,08% no ABraOM) e maior que a esperada no 
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GnomAD (MAF de 0,34% em judeus Ashkenazi, sendo a segunda 

frequência máxima vista na população de europeus finlandeses de 

0,09%). Os preditores in silico mostraram resultados controversos 

(predita como deletéria no MutationTaster e CADD, sendo o nucleotídeo 

altamente conservado evolutivamente na predição pelo GERP, porém 

predita como benigna no SIFT e PolyPhen2). Esta variante já foi descrita 

por Edghil et al. (110). Entretanto, apresenta estudo funcional sem 

comprometimento quando comparada à proteína selvagem. Dados de 

co-segregação familiar são insuficientes na literatura e não temos 

análise disponível na família do nosso estudo. Devido às limitações por 

dados escassos ou controversos, esta variante pode ser reclassificada, 

caso surjam evidências posteriores.  

Vale ressaltar que diante dos critérios mais rigorosos de classificação de 

uma variante alélica, a descrição prévia de uma variante na literatura 

não implica em associação causal com a doença, como verificado em 

casos de MODY com variantes no GCK (119) e BLK (120). 

5- Variantes nos genes ABCC8 (c.3053C>T/p.Ser1018Leu) e CEL 

(c.796A>G/p.Lys266Glu): 

Estas duas variantes foram identificadas no mesmo paciente (probando 

24) e foram classificadas pelos critérios da ACMG como de significado 

incerto. Ambas são variantes novas e precisam ser avaliadas quanto a 

co-segregação familiar e, se possível, por estudo funcional. Interessante 

destacar a possibilidade de herança digênica neste caso, uma vez que 

MODY é uma doença classicamente monogênica. Um padrão digênico 

associado a MODY é muito raro, com poucas famílias descritas (115, 
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121-123) e ainda com escassas evidências para melhor compreensão 

do efeito deste padrão de herança sobre a gravidade fenotípica.   

6- Variante no gene PAX4 (c.361C>T/p.Arg121Trp): 

Esta variante classificada como patogênica segundo os critérios da 

ACMG, foi detectada em 2 famílias não relacionadas da nossa 

casuística, com padrões glicêmicos bem diferentes (um paciente com 

glicemia de jejum pouco alterada e mantendo controle apenas com 

dieta, enquanto o outro probando apresentava glicemias mais elevadas 

e controle glicêmico inadequado mesmo em uso de 2 antidiabéticos 

orais). A ampliação da segregação nessas 2 famílias e a avaliação 

clínico-laboratorial de outros membros é importante para melhor 

caracterização fenotípica. Interessantemente, as 2 famílias do nosso 

estudo têm origem asiática e as poucas mutações reportadas no PAX4 

até o momento são descritas principalmente em asiáticos (52, 104, 124, 

125).  

7- Variante no gene KCNJ11 (c.286G>A/p.Ala96Thr): 

Esta variante classificada como provavelmente patogênica, de acordo 

com os critérios da ACMG, já foi descrita em associação ao fenótipo de 

hiperinsulinismo congênito (em homozigose em um dos casos (126) e 

em heterozigose no outro paciente, em que foi associada a um segundo 

evento de mutação somática (106)). A presença da mesma variante 

causando fenótipos opostos (diabetes e hiperinsulinismo) já foi relatada 

em 2 pacientes de uma coorte francesa de MODY-ABCC8 (103). 

Futuros estudos são necessários para melhor elucidação da associação 

desta variante no gene KCNJ11 com o fenótipo de MODY. 
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 Os 42 casos (53%) com suspeita de MODY que ainda permaneceram 

sem etiologia genética esclarecida após o SLE podem estar relacionados a 

alterações moleculares que não foram investigadas neste estudo, como: 

variantes em regiões regulatórias ou intrônicas; grandes deleções ou 

duplicações (CNV: copy number variation); ou podem estar associados a outros 

genes que não faziam parte do painel. Outra possibilidade é que dentre esses 

casos sem diagnóstico molecular, podem haver pacientes inicialmente com 

suspeita clínica de MODY, mas que na verdade apresentam outro tipo de DM 

(devido à sobreposição de características clínicas com DM tipo 1 e 2). 

O uso do SLE para diagnóstico de MODY mostrou-se vantajoso para 

detecção de casos falso-negativos por Sanger (evitando erros de leitura ou não 

amplificação por allele dropout) e, também, para identificação de variantes em 

genes não suspeitados inicialmente ou não avaliados em exame de rotina.  
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6- CONCLUSÕES 
 

 

1- O painel de SLE utilizado neste estudo permitiu a análise simultânea dos 

14 genes associados a MODY e também dos genes relacionados a 

diabetes neonatal, permitindo a detecção de variantes em genes que 

não são habitualmente estudados no exame genético de rotina. 

2- A avaliação das variantes identificadas por SLE conforme os critérios 

propostos pela ACMG favoreceu uma interpretação mais rigorosa dos 

achados genéticos. Foram detectadas 16 variantes patogênicas / 

provavelmente patogênicas, confirmando o diagnóstico molecular de 

MODY em 20% dos casos com análise genética prévia negativa. 

3- O SLE ampliou o número de casos confirmados de MODY e contribuiu 

para a redução do número de casos de MODY X no Brasil.  

4- O painel de SLE possibilitou a detecção de variantes novas em 2 genes 

conhecidos de MODY: HNF4A e NEUROD1. E ainda permitiu a 

identificação de variantes alélicas em novos genes, previamente 

associados apenas a diabetes neonatal (1 variante patogênica no gene 

NEUROG3 e 4 variantes de significado incerto nos genes RFX6, GLIS3, 

CP e SLC19A2). O papel dessas variantes como causadoras de MODY 

ainda permanece desconhecido e são necessários mais estudos para 

comprovação dessa nova associação. 

5- Os casos avaliados neste estudo apresentavam características clínico-

laboratoriais típicas de MODY, muitas vezes sem particularidades 

marcantes que permitissem distinguir o subtipo. Os critérios clínico-

laboratoriais se mostraram úteis para diferenciação do tipo de diabetes 
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(MODY x DM 1 x DM 2), porém, não foram precisos para determinação 

do subtipo de MODY.  

6- A detecção de casos com variantes patogênicas em genes de MODY 

considerados raros foi importante para expandir a casuística desses 

subtipos, porém, diante do pequeno número de casos e da grande 

variabilidade fenotípica mesmo intrafamiliar, torna-se difícil estabelecer 

um quadro clínico-laboratorial típico. Também não foi possível inferir um 

padrão de resposta terapêutica ou predição prognóstica dos casos 

associados a formas raras de MODY. Sendo assim, é de fundamental 

importância que se realizem mais estudos por SLE, para que seja 

possível uma melhor caracterização desses casos. 

 

 Com base nas conclusões acima descritas, a técnica de diagnóstico 

genético-molecular por SLE se mostrou promissora para esclarecimento das 

bases genéticas do diabetes tipo MODY. A ampliação do conhecimento sobre 

os genes relacionados à função e ao desenvolvimento da célula beta 

pancreática pode contribuir para o maior entendimento de doenças mais 

prevalentes e complexas, como o diabetes mellitus do tipo 2. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

___________________________________________________________________  
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  
 

1. NOME: .: ............................................................................................................................................   

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................... SEXO :    .M      F 

DATA NASCIMENTO: ........ / ........ / .....  

ENDEREÇO ..................................................................... Nº  .................................. APTO: ...............  

BAIRRO: ...........................................................................  CIDADE ...................................................  

CEP: .........................................  TELEFONE: DDD ( ........... ) ...........................................................  
 

2. RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.................................... SEXO:  M      F 

DATA NASCIMENTO.: ...... / ....... / .....  

ENDEREÇO ..................................................................... Nº  .................................. APTO: ...............  

BAIRRO: ...........................................................................  CIDADE ...................................................  

CEP: .........................................  TELEFONE: DDD ( ........... ) ...........................................................  

_______________________________________________________________________  
 

DADOS SOBRE A PESQUISA  

TÍTULO  DO  PROTOCOLO  DE  PESQUISA:  “Determinação  da  Base  

Molecular  de  Pacientes Portadores de Diabetes Monogênico”  

1. PESQUISADOR : Milena Gurgel Teles Bezerra  

CARGO/FUNÇÃO: Pesquisador Cientifico  INSCRIÇÃO CONSELHO 

REGIONAL CRM Nº 101806 UNIDADE: Laboratório de Endocrinologia Celular e 

Molecular - LIM-25/FMUSP  

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO 

RISCO BAIXO RISCO MAIOR 
 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses 

 
O senhor está sendo convidado a participar de forma voluntária de um 
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estudo intitulado “Determinação da Base Molecular de Pacientes Portadores de 

Diabetes Monogênico”. O senhor é portador de diabetes mellitus, possui familiares 

com a mesma condição, além de características clínicas e laboratoriais que 

configuram um tipo de diabetes genético. O presente projeto tem como objetivo 

realizar a investigação da ocorrência de alterações nos genes (que são estruturas 

presentes em todas as células do corpo e que dão as características das pessoas) em 

indivíduos portadores de diabetes monogênico. Com isso, pretendemos determinar a 

prevalência desse tipo de diabetes em brasileiros. Para que seja feito esse estudo, é 

necessária a coleta de sangue de seu braço. O sangue coletado será utilizado para 

fazer extração de estruturas presentes nas células (o DNA) que representam os genes e 

para realização de exames laboratoriais de rotina necessários para o diagnóstico e 

seguimento do diabetes.  

O senhor poderá obter um benefício direto ao participar desse estudo, já que a 

identificação de defeitos nos genes responsáveis por esse tipo de diabetes pode 

modificar seu tratamento e predizer a evolução da doença. Além disso, caso sejam 

encontradas alterações genéticas, será possível proporcionar aconselhamento genético 

para seus familiares que poderão ser convocados para participar desta pesquisa.  

O senhor terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Milena 

Gurgel Teles Bezerra que pode ser encontrada no endereço Rua Dr. Arnaldo nº 455 - 

4º andar Sala 4305 - Lab. de Endo. Mol. Cel. Telefone (11) 3061.8458. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Ovídio Pires de Campos, 225 - 5º andar - tel:  

2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442 ramal 26 - E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br.  

O senhor terá a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a 

dos outros participantes do estudo, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente.  

O senhor terá direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores.  

Não há despesas pessoais para o senhor em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será paga com orçamento 

da pesquisa.  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
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tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o senhor tem direito a 

tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.  

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito 

das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo 

“Determinação da Base Molecular de Pacientes Portadores de Diabetes 

Monogênico”. Eu discuti com a Dra. Milena Gurgel Teles Bezerra sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  

___________________________________________________________  

Assinatura do paciente/ representante legal  

Data / / 

 

____________________________________________________________  
 

Assinatura da testemunha Data / / 

para  casos  de  pacientes  menores  de  18  anos,  analfabetos,  semi-analfabetos  ou  

portadores  de deficiência auditiva ou visual.  

(Somente para o responsável do projeto)  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

__________________________________________________________________  
 

Assinatura do responsável pelo estudo Data / / 
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ANEXO B – Formulário Eletrônico de MODY 

Questionário MODY  

Dados Clínico-laboratoriais - Casos Índices  

 
GRUPO DE DIABETES MONOGÊNICO  
Unidade de Endocrinologia Genética - LIM25 / Unidade de Diabetes  
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)  

 

*Obrigatório  
 
 Nome completo do paciente * 

 Sexo *  

 Registro HCFMUSP (se disponível)  

 Telefone de contato do paciente  

 Cidade e Estado de nascimento *  

 Data do nascimento *  

 

 Médico solicitante *  

 Telefone de contato do médico solicitante  

 CRM do médico solicitante *  

 E-mail de contato do médico solicitante *  

 Local do serviço de origem *  

 

 Suspeita Clínica * - Tipo de MODY 

 MODY (subtipo não definido), MODY 1, MODY 2, MODY 3, Outro  

 Idade atual *  

 Idade ao diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes *  

 Peso ao nascimento  

 Peso ao diagnóstico * 

 IMC atual * 

 

 Associações clínicas *: Hipertensão arterial sistêmica / Dislipidemia / Obesidade 

central / Acantose nigricans / Hipoacusia; surdez 

 

 Quadro clínico do diabetes: 

 Sintomas relacionados a hiperglicemia ao diagnóstico *  

 Sintomático ao diagnóstico: 

 Quadro clínico*:  

 Poliúria; polifagia; polidipsia, Perda de peso, Cetoacidose  

 



Anexos 

77 

 Assintomático:  

 O que motivou o diagnóstico de diabetes? *  

 Exame de rotina  

 Doença intercorrente (ex: infecção urinária; infecção respiratória...)  

 Exame com glicosúria (urina 1)  

 Diagnóstico de diabetes na família  

 Diabetes gestacional  

 

 Tratamento do diabetes  

 Tratamento na época do diagnóstico de diabetes * 

 No caso de tratamento medicamentoso, informar o tempo entre a idade do 

diagnóstico e o início do tratamento 

 Duração do tratamento previamente descrito *  

 Tratamento atual do diabetes *  

 

 Antecedente Familiar  

 História familiar de diabetes? *  

 Número de familiares com diabetes ou pré-diabetes (pré-DM) *  

 Pais com DM / pré-DM? *  

 Avós com DM / pré-DM? *  

 Outros parentes diabéticos  

 

 Dados laboratoriais ao diagnóstico de diabetes  

 Glicemia de jejum * (mg/dL)  

 Insulinemia de jejum (μU/mL)  

 Peptídeo C de jejum (ng/mL) / Peptídeo C pós-prandial (ng/mL)  

 Hemoglobina glicada (HbA1c) * (%)  

 Glicosúria (urina 1) e glicemia concomitante (se disponível)  

 Teste de tolerância oral à glicose: Glicemia basal (0 minutos) (mg/dL); Glicemia 

aos 120 minutos (mg/dL)  

 Anticorpo anti-GAD  

 Anticorpo anti-tirosina fosfatase (IA2)  

 Anticorpo anti-insulina (IAA)  

 Proteína C reativa (PCR)  

 

 Resposta ao tratamento  

 Houve melhora do controle glicêmico após início do tratamento? * 

 Valor de HbA1c (%) no início do tratamento *  

 Valor mínimo de HbA1c (%) após o tratamento *  

 Tempo necessário de tratamento para redução da HbA1c * 
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 Dados laboratoriais de seguimento  

 Variação da glicemia de jejum (mínima e máxima) * (mg/dL) 

 Variação de insulinemia de jejum (mínima e máxima) (µU/mL) 

 Variação de peptídeo C de jejum (mínimo e máximo) (ng/mL) 

 Variação de HbA1c (mínima e máxima) * (%) 

 

 Peptídeo C de jejum APÓS 3 ANOS do diagnóstico (se disponível) (ng/mL) 

 Glicemia de jejum (mg/dL) (concomitante à dosagem do peptídeo C)  

 HbA1c (%) (concomitante à dosagem do peptídeo C)  

 

 Complicações do diabetes: 

 Retinopatia diabética  

 Nefropatia diabética  

 Neuropatia diabética  

 Complicações macrovasculares: Doença arterial coronariana / Acidente 

vascular cerebral / Doença arterial periférica  

 

 Outros exames complementares 

 Perfil Lipídico * (mg/dL) 

 Ácido úrico (mg/dL) 

 Creatinina* (mg/dL) Uréia (mg/dL) 

 Perfil hepático: TGO/AST * (U/L) ; TGP/ALT * (U/L) ; FA (Fosfatase Alcalina) 

(U/L) ; Gama-GT (U/L)  

 Ultrassonografia abdominal (Nódulos hepáticos / Cistos renais / Outra 

alteração) 

 

 Alterações extra-pancreáticas  

 

 Alterações renais: 

 Múltiplos cistos renais 

 Hipoplasia renal 

 Dilatação pielocalicial não obstrutiva 

 Doença glomerulocística 

 Em caso de disfunção renal informar a relação temporal com o diagnóstico 

de diabetes  

 

 Anomalias do trato genital: 

 Útero bicorno  

 Cisto de epidídimo / Hipospádia / Atresia de ducto deferente 
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ANEXO C – Critérios da ACMG para classificação da patogenicidade das 
variantes alélicas 

 

continua 

Critério muito forte de patogenicidade 

PVS1  Null variant: variantes nonsense, frameshift, em sítios de splice canônicos ±1 ou 2, 
códon de iniciação, deleção de 1 ou vários éxons, em um gene no qual perda de 
função (LoF) é um mecanismo conhecido de doença 
 

Critérios fortes de patogenicidade 

PS1 Troca de aminoácido já estabelecida como patogênica, independente da troca do 
nucleotídeo  

PS2  Variante de novo em um paciente com doença sem história familiar (com paternidade 
confirmada) 

PS3 Presença de estudos funcionais (in vitro ou in vivo) bem estabelecidos de suporte do 
efeito deletério sobre o gene ou sua proteína 

PS4 A prevalência da variante nos indivíduos afetados é significativamente maior quando 
comparada com a prevalência em controles 
 

Critérios moderados de patogenicidade 

PM1 Variante localizada em uma região hotspot para mutações e/ou no domínio funcional 
bem estabelecido da proteína, sem variantes descritas como benignas 

PM2 Variante ausente nos bancos de dados populacionais (1000Genomes, ExAC) (ou 
presente em frequência extremamente baixa, para os casos recessivos)  

PM3 Variante detectada em trans com uma variante patogênica para as doenças 
recessivas 

PM4 Modificação no tamanho da proteína causada por deleções ou inserções in-frame em 
região não repetitiva ou por variantes que perdem o códon de parada (tipo stop-loss) 

PM5 Nova variante missense em um aminoácido em que uma variante missense diferente 
já foi estabelecida como patogênica 

PM6 Variante considerada de novo, sem confirmação da paternidade 
 

Critérios de suporte de patogenicidade 

PP1 Cosegregação da variante com a doença em múltiplos familiares afetados, em um 
gene conhecido como causador da doença 

PP2 Variante missense em um gene com uma baixa taxa de variantes missense benignas 
e no qual esse tipo de variante é considerado um mecanismo comum de doença 

PP3  Várias ferramentas computacionais suportam a evidência de efeito deletério no gene 
ou proteína (conservação evolutiva, impacto no splicing, etc) 

PP4 O fenótipo do paciente ou a história familiar são bastante específicos de uma doença 
monogênica 

PP5 Variante recém-publicada como patogênica, porém o laboratório não apresenta 
condições de fazer um estudo funcional independente. 
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ANEXO C (conclusão) – Critérios da ACMG para classificação da patogenicidade das 
variantes alélicas 

 

 

Critério benigno independente 

BA1 Frequência alélica maior que 5% nos bancos de dados populacionais (1000Genomes, 
ESP, ExAC) 
 

Critérios fortes de benignidade 

BS1 A frequência do alelo é maior que a esperada para a doença 

BS2 Variante em homozigose (para doença recessiva), em heterozigose (para doença 
dominante) ou em hemizigose (para doença ligada ao X), com penetrância completa 
esperada em idade precoce, observada em indivíduo adulto saudável 

BS3 Presença de estudos funcionais (in vitro ou in vivo) bem estabelecidos mostrando 
ausência de efeito deletério sobre a proteína ou splicing 

BS4 Ausência de segregação em membros afetados da família 
 

Critérios de suporte de benignidade 

BP1 Variante missense em um gene no qual variantes com perda de função (LoF) são 
mecanismos conhecidos de doença 

BP2 Variante detectada em trans com uma variante patogênica para um gene dominante 
com penetrância completa ou observada em cis com uma variante patogênica em 
qualquer padrão de herança 

BP3 Deleções ou inserções in-frame em região repetitiva sem função conhecida 

BP4 Várias ferramentas computacionais sugerindo ausência de efeito deletério no gene ou 
proteína (conservação evolutiva, impacto no splicing etc) 

BP5 Variante encontrada em um caso com uma base molecular alternativa para doença 

BP6 Variante recém-publicada como benigna, porém o laboratório não apresenta 
condições de realizar um estudo funcional independente 

BP7  Variante sinônima (silenciosa) cujas ferramentas de predição de splicing não 
predizem impacto na sequência consenso de splice nem a criação de um novo sítio 
de splice, e o nucleotídeo não é altamente conservado 
 

Fonte: Adaptado de Richards e colaboradores, 2015.  
LoF (loss of function): perda de função; 1000Genomes:1000Genomes Project; ExAC: Exome 
Aggregation Consortium. 
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ANEXO D – Combinação dos critérios da ACMG para classificação das variantes alélicas 

 

Classificação  Combinação dos critérios 

Variante patogênica 

(I) 1 critério muito forte de patogenicidade (PVS1) e  
       (a) ≥ 1 critério forte de patogenicidade (PS1-PS4) ou  
       (b) ≥ 2 critérios moderados de patogenicidade (PM1-PM6) ou  
       (c) 1 critério moderado de patogenicidade (PM1-PM6) e 1 critério de suporte de patogenicidade (PP1-PP5) ou 
       (d) ≥ 2 critérios de suporte de patogenicidade (PP1-PP5) ou 
(II) ≥ 2 critérios fortes de patogenicidade (PS1-PS4) ou 
(III) 1 critério forte de patogenicidade (PS1-PS4)  e  
       (a) ≥ 3 critérios moderados de patogenicidade (PM1-PM6) ou  
       (b) 2 critérios moderados de patogenicidade (PM1-PM6) e  ≥ 2 critérios de suporte de patogenicidade (PP1-PP5) ou  
       (c) 1 critério moderado de patogenicidade (PM1-PM6) e  ≥ 4 critérios de suporte de patogenicidade (PP1-PP5) 

Variante 
provavelmente 
patogênica 

(I) 1 critério muito forte de patogenicidade (PVS1) e 1 critério moderado de patogenicidade (PM1-PM6) ou  

(II) 1 critério forte de patogenicidade (PS1-PS4) e 1 ou 2 critérios moderados de patogenicidade (PM1-PM6) ou  

(III) 1 critério forte de patogenicidade (PS1-PS4) e ≥ 2  critérios de suporte de patogenicidade (PP1-PP5) ou  

(IV) ≥ 3 critérios moderados de patogenicidade (PM1-PM6) ou  

(V) 2 critérios moderados de patogenicidade (PM1-PM6) e  ≥ 2 critérios de suporte de patogenicidade  (PP1-PP5)  ou  

(VI) 1 critério moderado de patogenicidade (PM1-PM6)  e ≥ 4 critérios de suporte de patogenicidade (PP1-PP5) 

Variante  
benigna 

(I) 1 critério benigno independente (BA1) ou  

(II) ≥ 2 critérios fortes de benignidade (BS1-BS4) 

Variante 
provavelmente 
benigna 

(I) 1 critério forte de benignidade (BS1-BS4) e 1 critério de suporte de benignidade (BP1-BP7) ou  

(II) ≥ 2 critérios de suporte de benignidade (BP1-BP7) 

Variante de significado 
incerto 

(I) outra combinação de critérios não mencionada acima ou  

(II) critérios contraditórios de benignidade e de patogenicidade 

Fonte: Adaptado de Richards e colaboradores, 2015 
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