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Ribeiro ACMM. Avaliação do padrão de crescimento na síndrome de Noonan 

em pacientes com mutações identificadas nos genes PTPN11, SOS1, RAF1 

e KRAS [tese]. São Paulo. Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2011: 97p. 

 

A Síndrome de Noonan (SN) é caracterizada por baixa estatura 

proporcionada de início pós-natal, dismorfismos faciais, cardiopatia 

congênita e deformidade torácica. A frequência da SN é estimada entre 

1:1000 e 1:2500 nascidos vivos, com distribuição semelhante em ambos os 

sexos. A herança é autossômica dominante com penetrância completa, 

porém a maioria dos casos é esporádica. Até o momento, mutações em 

genes da via RAS-MAPK (PTPN11, KRAS, SOS1, RAF1, MEK1, NRAS e 

SHOC2) foram identificadas em aproximadamente 70% dos pacientes. Uma 

das principais características fenotípicas da SN é a baixa estatura pós-natal, 

embora o mecanismo fisiopatológico do déficit de crescimento nesta 

síndrome ainda não esteja totalmente esclarecido. Estudos que avaliaram o 

padrão de crescimento linear em crianças com SN foram realizados 

anteriormente ao conhecimento do diagnóstico molecular dessa síndrome. 

No presente estudo, avaliamos a frequência de mutação nos genes 

PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS em 152 pacientes com SN e o padrão de 

crescimento linear (altura) e ponderal [índice de massa corpórea (IMC)] dos 

pacientes com mutação identificada. No total, mutações nos genes 

relacionados foram encontradas em 99 pacientes (65%) do nosso estudo, 

com predominância do gene PTPN11 (47%), seguido do SOS1 (9%), RAF1 

(7%) e KRAS (3%). Foram construídas curvas específicas para SN de Altura 

e IMC para idade e sexo utilizando o método LMS. Os pacientes com SN 

apresentaram crescimento pré-natal preservado, porém o comprometimento 

do crescimento pós-natal foi observado desde o primeiro ano de vida, 

atingindo uma altura final de -2,5 e -2,2 desvios-padrão da média para 

população brasileira em homens e mulheres, respectivamente. O prejuízo da 

altura foi maior nos pacientes com mutação no gene RAF1 em comparação 

com os genes PTPN11 e SOS1. O IMC dos pacientes com SN apresentou 

queda de 1 desvio-padrão em relação à média da população brasileira 

normal. O comprometimento do IMC foi menor nos pacientes carreadores de 

mutação no RAF1. Pacientes com mutação nos genes PTPN11 e SOS1 

apresentaram maior frequência de estenose de valva pulmonar, enquanto a 

miocardiopatia hipertrófica foi mais frequente nos pacientes com mutação no 

gene RAF1. A variabilidade fenotípica observada nos pacientes com 

mutação no PTPN11 não pode ser explicada pelo grau que estas mutações 

influenciam a atividade tirosina fosfatase da SHP-2 nem pela presença de 

polimorfismos no gene KRAS. Com a análise dos éxons 3, 8 e 13 do 

PTPN11, seguido dos éxons 6 e 10 do SOS1 e éxon 7 do RAF1 



 

  

identificamos 86% dos pacientes carreadores de mutações nos genes 

relacionados, propondo uma forma mais eficiente de avaliação molecular na 

SN. Acreditamos que a variabilidade fenotípica presente nessa síndrome 

esteja diretamente ligada aos diferentes papéis exercidos pelas proteínas 

que participam da via RAS/MAPK. Entretanto, mais estudos em relação à via 

RAS/MAPK serão necessários para esclarecer as questões relacionadas ao 

crescimento e outras características fenotípicas da SN. 
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de crescimento insulin-like I/análise  8.Hormônio do crescimento/análise  

9.MAP quinase quinase quinases/genética  10.Proteínas Son of 

sevenless/genética  11.Gráficos de crescimento 
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Ribeiro ACMM. Growth pattern of patients with Noonan syndrome with 
identified mutations in PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS genes [thesis]. São 
Paulo. “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2011: 97p. 
 
Noonan Syndrome (NS) is characterized by distinctive facial features, short 
stature and congenital heart defects. The estimated prevalence is 1:1000 to 
1:2500 live births, affecting equally both sexes. It is an autosomal dominant 
disorder with complete penetrance, but most cases are sporadic. To date, 
mutations in the RAS/MAPK pathway genes (PTPN11, KRAS, SOS1, RAF1, 
MEK1, NRAS and SHOC2) were identified in approximately 70% of patients. 
One of the cardinal signs of NS is proportional postnatal short stature 
although the physiopathological mechanism of growth impairment remains 
unclear. The current knowledge about the natural history of growth 
associated with NS was described before molecular diagnosis era. In this 
study, we performed PTPN11, SOS1, RAF1, and KRAS mutation analysis in 
a cohort of 152 NS patients and studied the natural linear (height) and 
ponderal growth [body mass index (BMI)] of NS patients with related 
mutations. Mutations in NS-causative genes were found in 99 patients (65%) 
of our cohort. The most common mutated gene was PTPN11 (47%), followed 
by SOS1 (9%), RAF1 (7%) and KRAS (3%). Sex-specific percentile curves 
for height and BMI were constructed using the LMS method. NS patients had 
birth weight and length within normal ranges but the postnatal growth 
impairment was observed during the first year of life, reaching a final height 
of -2.3 and -2.2 standard deviations from the mean for Brazilian healthy men 
and women, respectively. Postnatal growth impairment was higher in RAF1 
mutation patients than in patients with SOS1 and PTPN11 mutations. BMI 
values in NS patients were lower in comparison with normal Brazilian 
population. BMI values were higher in patients with RAF1 mutations than in 
patients with other genotypes. Patients with mutations in PTPN11 and SOS1 
genes were more likely to have pulmonary valve stenosis, whereas 
hypertrophic cardiomyopathy was more common in patients with mutations in 
the gene RAF1. The intensity of constitutive tyrosine phosphatase activity of 
SHP-2 due to PTPN11 mutations, as well as the presence of polymorphisms 
in KRAS gene did not influence the phenotype of NS patients with mutation in 
PTPN11 gene. Analysis of exons 3, 8 and 13 of PTPN11 gene, followed by 
exons 6 and 10 of SOS1 gene and exon 7of RAF1 gene identified 86% of 
patients harboring mutations in related genes, suggesting a more efficient 
evaluation of NS molecular diagnosis. We believe that the phenotypic 
variability in this syndrome is directly linked to the different roles played by 
proteins that participate in RAS/MAPK pathway. However, further studies in 
RAS/MAPK pathway are needed to clarify issues related to growth and other 
phenotypic characteristics of SN. 
 
Descriptors: 1.Noonan syndrome  2.Growth  3.Growth disorders  4.Insulin-
Like growth factor I  5.Mitogen-activated protein kinase 1  6.Growth hormone  
7.Son of sevenless homolog 1  8.Body mass index  9.Growth charts. 
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A Síndrome de Noonan (SN; OMIM 163950) foi descrita pela primeira 

vez em 1963 (1) e é caracterizada por baixa estatura proporcionada de início 

pós-natal, dismorfismos faciais, cardiopatia congênita (principalmente 

estenose valvar pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica e defeitos septais), 

deformidade torácica (pectus excavatum e/ou carinatum), além de outras 

alterações menos frequentes (déficit visual ou auditivo, discreto retardo 

mental, hepatoesplenomegalia, distúrbios de coagulação e criptorquidia) 

(Tabela 1). A frequência da SN é estimada entre 1:1000 e 1:2500 nascidos 

vivos, com distribuição semelhante entre ambos os sexos (2). A herança é 

autossômica dominante com penetrância completa, porém a maioria dos 

casos é esporádica (3).  

O fenótipo da SN é dinâmico e muda significantemente com a idade, 

tornando-se mais sutil e de difícil diagnóstico na idade adulta (4). Além disso, 

uma característica marcante da SN é a grande variabilidade fenotípica 

observada tanto entre indivíduos de uma mesma família (5) quanto entre 

aqueles com o mesmo defeito molecular (6).  

Recentemente, mutações germinativas encontradas em componentes 

da via de sinalização RAS/MAPK (mitogen-activated protein kinase) foram 

descritas em pacientes com SN e em outras quatro síndromes raras cujo 

fenótipo se sobrepõe ao da SN: Síndrome de LEOPARD (Lentíginos 

múltiplos, anormalidades Eletrocardiográficas de condução, hipertelorismo 
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Ocular, estenose Pulmonar, Anormalidades de genitália, Retardo de 

crescimento, surdez – Deafness; SL, OMIM 151100), Síndrome Cárdio-fácio-

cutânea (CFC, OMIM 115150), Síndrome de Costello (SC, OMIM 218040) e 

Neurofibromatose tipo 1 (NF1, OMIM 162200) (7) (Tabela 2).  

Vários hormônios, incluindo o hormônio de crescimento (GH) e o fator 

de crescimento insulina-símile 1 (IGF-1), agem através de receptores tirosina 

quinase para estimular a via de sinalização RAS/MAPK. Devido a isso, a SN 

e as outras doenças relacionadas representam uma importante oportunidade 

de estudar o envolvimento da via RAS/MAPK em vários sistemas 

endócrinos.  
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Tabela 1: Anormalidades fenotípicas associadas à SN. As frequências são 

mostradas entre parênteses (8-10) 

CARACTERÍSTICAS SINAIS 

HERANÇA Autossômica dominante 

CRESCIMENTO 
Baixa estatura de início pós-natal (50-80%) 
Failure to thrive na infância (40%) 

CABEÇA E PESCOÇO 

Face triangular progressiva com a idade; 
Anormalidades do pavilhão auricular (44-90%): baixa 
implantação, má rotação e espessamento de hélice; 
Anormalidades oculares (95%): ptose, hipertelorismo, 
epicanto, fissuras palpebrais voltadas para baixo, estrabismo, 
proptose, miopia e nistagmo 
Filtro nasal alargado (95%) 
Palato ogival (45%-34%) 
Micrognatia (22%) 
Má oclusão dentária (35%) 
Baixa implantação de cabelos posteriormente (32%) 
Anormalidades cervicais (95%): pterygium colli, pescoço curto 
ou alado 

CARDIOVASCULAR 

Cardiopatias congênitas (50%-75%): estenose valvar 
pulmonar (50%), miocardiopatia hipertrófica (10%), defeito de 
septo atrial (10%) e outros (estenose aórtica, defeitos de 
septo ventricular e insuficiência mitral) 
Eletrocardiograma com desvio de eixo para esquerda e 
padrão negativo nas derivações precordiais à esquerda 

TÓRAX 
Anormalidades torácicas (53%-70%): pectus carinatum 
superiormente e/ou pectus excavatum inferiormente, tórax 
alargado e outras deformidades 

GENITOURINÁRIO 
Criptorquidia (60%-69%) 
Atraso puberal 

ANORMALIDADES 
ESQUELÉTICAS 

Anormalidades da coluna vertebral (25%) 
Cúbito valgo (47%) 
Anormalidades das mãos: clinodactilia/braquidactilia 

NEUROLÓGICO 
Atraso do desenvolvimento motor (26%), dificuldade de 
aprendizado (15%) e atraso de linguagem (20%) 
Retardo mental leve (25%-35%) 

HEMATOLÓGICAS 

Defeitos da coagulação (20%), incluindo deficiência de fator 
XI ou XII, doença de von Willebrand, disfunção plaquetária e 
leucemia (em especial leucemia mielomonocítica juvenil – 
JMML) 

OUTROS Linfedema periférico, esplenomegalia, surdez 
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Tabela 2: Genes causadores e principais características clínicas da SN e doenças 

relacionadas 

Doença Gene Causador Comentários 

Síndrome de Noonan 

(SN) 

PTPN11, KRAS, 

NRAS, SOS1, RAF1, 

BRAF, MEK1, 

SHOC2, CBL 

Ver tabela 1 

Neurofibromatose tipo 1 

(NF1) 
NF1 

História familiar de câncer. 

Características marcantes incluem 

lesões cutâneas hiperpigmentadas e 

neurofibromas benignos. Dificuldades 

de aprendizado.  

Síndrome de LEOPARD 

(SL) 

PTPN11, 

RAF1, 

BRAF 

Lentíginos múltiplos, alterações 

eletrocardiográficas de condução, 

hipertelorismo ocular, estenose 

pulmonar, alterações de genitália, 

baixa estatura e surdez. 

Síndrome de Costello 

(SC) 
HRAS 

Síndrome rara associada a retardo 

mental, peso de nascimento elevado 

seguido de dificuldade alimentar no 

período neonatal, cabelos 

encaracolados, facies grosseira, lábios 

volumosos, papiloma nasal, 

hiperpigmentação cutânea difusa e 

distrofia ungueal 

Síndrome 

Cárdio-fácio-cutânea 

(CFC) 

KRAS, BRAF, MEK1, 

MEK2 

Síndrome rara caracterizada por facies 

grosseira, cardiopatia congênita, 

anormalidades ectodérmicas 

(hiperqueratose folicular e palmar), 

baixa estatura, retardo mental, 

moderado a grave e características 

faciais típicas da SN e SC. 

 

 

 

  



6 
 

  

Introdução 

1.1  Diagnóstico da SN 

 

 

1.1.1  Diagnóstico Clínico 

 

O diagnóstico da SN é baseado nos achados clínicos. No recém-

nascido, o excesso de pele observado na região da nuca é decorrente da 

presença de higroma cístico no período pré-natal; as características faciais 

mais marcantes nessa faixa etária são hipertelorismo ocular, fissuras 

palpebrais desviadas para baixo, baixa implantação e rotação incompleta 

das orelhas com espessamento da hélice, ptose palpebral, filtro nasal 

alargado, palato arqueado, micrognatia e baixa implantação de cabelos. No 

decorrer da infância, a cabeça adquire um formato turricéfalo e os olhos 

tornam-se proeminentes; a base do nariz é alargada. A face assume 

progressivamente um formato mais triangular, tornando-se grosseira no final 

da infância; com marcada ptose palpebral. A medida que ocorre o 

alongamento do pescoço, o pterigyum colli torna-se mais perceptível (8, 11). 

Em torno de 3-4 anos, as deformidades torácicas tornam-se evidentes, 

com pectus carinatum superiormente e pectus excavatum inferiormente. 

O  tórax é largo, lembrando o formato de uma pirâmide invertida com 

hipertelorismo mamário. Outras anormalidades esqueléticas incluem cúbito 

valgo, clinobraquidactilia, escoliose/cifose e má oclusão dentária. (8, 11). 

Cardiopatias congênitas são observadas em 80-90% dos pacientes (12). 

As anomalias mais frequentes são estenose de valva pulmonar, defeito do 
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septo atrial, miocardiopatia hipertrófica e persistência do ducto arterial, 

embora estenose do ramo da artéria pulmonar, prolapso de valva mitral, 

anomalia de Ebstein e ventrículo único também já tenham sido relatadas (8). 

O eletrocardiograma mostra desvio de eixo para esquerda, ondas Q gigantes 

e um padrão negativo nas derivações precordiais à esquerda (13). 

A baixa estatura de início pós-natal é uma das características clínicas 

mais frequentemente observadas na SN, afetando cerca de 50-70% os 

pacientes (14). Durante a infância observa-se crescimento paralelo à curva de 

referência (15), observando-se atraso na idade óssea em mais de 20% dos 

casos (8). A intensidade da baixa estatura não é explicada pela presença de 

defeitos cardíacos ou pela dificuldade alimentar observada nestes pacientes 

na infância (16). 

Praticamente metade dos pacientes masculinos apresenta 

criptorquidia uni ou bilateral e a puberdade é atrasada em ambos os sexos. 

A fertilidade é preservada no sexo feminino, podendo ser comprometida no 

sexo masculino devido à criptorquidia (11). Retardo mental é incomum, mas 

algum grau de dificuldade de aprendizado pode exigir acompanhamento 

especial. A hipotonia muscular muitas vezes colabora para o retardo no 

desenvolvimento motor. Alterações hematológicas incluem deficiência de 

fator XI, Doença de Von Willebrand, trombocitopenia, e defeitos na função 

plaquetária. Anormalidades linfáticas ocorrem em menos de 20% dos 

pacientes, mas podem estar associadas a complicações sérias (8, 11). 

A grande variabilidade fenotípica justificou a tentativa de padronizar o 

diagnóstico desta síndrome. Em 1981, Duncan et al. propuseram um sistema 
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de escore para o diagnóstico da SN com base em 26 itens encontrados 

comumente nestes pacientes (9). A complexidade deste primeiro sistema de 

escore dificultou o seu uso rotineiro. Mais tarde, Sharland et al. recomendaram 

que o diagnóstico fosse baseado na presença de características faciais típicas 

associadas à baixa estatura (altura < 10º percentil para idade e sexo) e/ou 

defeito cardíaco e/ou criptorquidia em um paciente com cariótipo normal (17). 

Porém, essa nova recomendação excluía aqueles indivíduos com fenótipo mais 

leve. Finalmente, em 1994, van der Burgt et al. sugeriram um sistema simples e 

eficiente com base na pontuação de critérios maiores e menores que considera 

a variabilidade clínica presente na SN (5) (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Critérios diagnósticos para SN (5) 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS A= MAIORES B= MENORES 

1. FACIAIS Típica Sugestiva 

2. CARDÍACAS 
Estenose valvar pulmonar 

e/ou ECG típico 
Outro defeito cardíaco 

3. ALTURA < 3o percentil < 10o percentil 

4. TORÁCICAS 
Pectus carinatum e/ou 

excavatum 
Tórax alargado 

5. HISTÓRIA FAMILIAR 
Parente de 1o grau com 

diagnóstico definitivo 

Parente de 1o grau com 

diagnóstico sugestivo 

6. OUTROS: 

Retardo mental 

Displasia linfática 

Criptorquidia (♂) 

Todas 
Qualquer um das 3 

características 

Face típica: face triangular, fenda palpebral oblíqua, hipertelorismo ocular, ptose palpebral, 
pavilhão auricular malformado e de implantação baixa, micrognatia, pescoço alado. 
Diagnóstico Definitivo: 
1A + um de 2A a 6A ou dois de 2B a 6B 
1B + dois de 2A a 6A ou três de 2B a 6B 
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1.1.2  Diagnóstico molecular da SN 

 

Estudos de associação realizados em famílias afetadas relacionaram 

o fenótipo de SN à região 12q22-qter (18, 19). Em 2001, Tartaglia et al. 

identificaram mutações missense no gene PTPN11 (protein 

tyrosinephosphatase non-receptor 11) em uma coorte de pacientes com SN 

familiar e esporádico em uma frequência de 45% dos casos (20). O gene 

PTPN11 foi considerado gene candidato por estar localizado na região 

referida e porque seu produto, a proteína SHP-2, apresenta um papel crítico 

em várias vias de sinalização celular, controlando diversos processos do 

desenvolvimento, incluindo a formação da valva semi-lunar cardíaca. 

Trabalhos subsequentes identificaram mutações numa frequência que varia 

de 29% a 60% (3, 6, 21-23). 

Estudos funcionais das mutações no gene PTPN11 mostraram 

aumento da atividade tirosino-fosfatase da proteína SHP-2 e aumento da 

transdução do sinal via RAS/MAPK. Visando identificar outros genes 

causadores da SN em pacientes sem mutações no PTPN11, foram 

estudados diversos genes que também codificam proteínas envolvidas na 

sinalização RAS/MAPK (Figura 1). Com esta estratégia, novos genes 

envolvidos na patogênese da SN foram identificados: KRAS (24), SOS1 (25-27), 

RAF1 (28, 29), MEK1 (30), BRAF (31), NRAS (32), SHOC-2 (33) e CBL (34). 
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Figura 1: Via de sinalização RAS/MAPK: Resíduos de tirosina fosforilada de 

receptores de tirosina-quinase agem como sítios de ligação para moléculas 

intracelulares que contém um domínio SH-2, como SHC, SHP-2 e GRB2. Essas 

moléculas recrutam a proteína SOS1, que promove a ativação da proteína RAS 

facilitando a troca de um GDP (inativo) por um GTP (ativo). RAS-GTP ativa 

diretamente a via MAPK (RAF-MEK-ERK). ERK quinase pode fosforilar substratos 

citosólicos e nucleares incluindo fatores de transcrição que regulam o ciclo celular. 

SHC: signaling and transforming protein containing Src homology 2 and 3 (SH2 and 

SH3) domains; SHP-2: Src Homology region 2-domain Phosphatase 2; GRB2: 

growth factor receptor-bound protein 2; SOS 1: son of sevenless 1; NF1: 

neurofibromin; RAS: rat sarcoma viral oncogene homolog; RAF: murine sarcoma 

viral oncogene homolog; MEK: mitogen-activated quinase quinase; ERK: mitogen-

activated quinase 
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1.2  Genes determinantes da SN 

 

1.2.1  PTPN11 

 

O gene PTPN11 localiza-se no braço longo do cromossomo 12 

(12q2.4), possui 2768 pb de extensão, sendo 1779 pb responsáveis por sua 

região codificadora constituída por 15 éxons que codificam a proteína 

tirosina-fosfatase SHP-2 (Src Homology region 2-domain Phosphatase 2) 

(Figura 2). A SHP-2 pertence a uma subfamília de proteínas tirosina-

fosfatases não-transmembrana caracterizadas por conter 2 domínios SH2 

(Src-homology 2, onde Src significa Santonin-related complex) na porção 

amino-terminal e um domínio catalítico PTP na porção carboxi-terminal. 

A SHP-2 é uma proteína expressa universalmente em todos os tecidos de 

vertebrados (35).  

Os domínios SH2, N-SH2 e C-SH2, são responsáveis pelo 

reconhecimento e ligação da SHP-2 a sítios de tirosina fosforilada de 

receptores ou de proteínas adaptadoras que contenham a sequência de 

reconhecimento. Através do domínio catalítico (PTP), a SHP-2 exerce sua 

capacidade de desfosforilar sítios de tirosina fosforilada (36).  

Além dos domínios SH2 e PTP, a SHP-2 também possui uma cauda 

carboxi-terminal (“C-tail”) na qual estão localizados dois resíduos de tirosina 

(Y546 e Y584) que são fosforilados por proteínas tirosina-quinases. Através 

desses sítios, a SHP-2 também pode funcionar como molécula adaptadora e 

amplificadora do sinal de alguns receptores (37, 38). Ambas as funções, 
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molécula adaptadora e tirosina-fosfatase, são relevantes e podem ter efeito 

direto positivo ou negativo nas cascatas de sinalização (39)
. 

 

 

Figura 2: Representação esquemática do gene PTPN11 e dos domínios da proteína 

SHP-2, codificada por esse gene. O éxon 1 codifica a região 3’ não-traduzida, os 

éxons 2 e 3, o domínio SH-2 amino-terminal (N-SH2), os éxons 4 e 5, o domínio 

SH-2 carboxi-terminal (C-SH2), os éxons de 6 a 13, o domínio tirosinofosfatase 

(PTP) e os éxons 14 e 15 codificam a região carboxi-terminal. ATG: início da região 

codificadora. yy: representação de sítios de tirosina fosforilada 

 

 

Os domínios SH2 (particularmente o N-SH2) regulam a atividade do 

domínio PTP. No estado inativo da SHP-2, o domínio N-SH2 tem ligação 

intramolecular com o domínio PTP, exercendo bloqueio sobre esse sítio. Os 

sítios de ligação às tirosinas fosforiladas de ambos os domínios SH2 estão 

totalmente expostos na superfície da molécula, do lado oposto ao da ligação 

com o domínio PTP. Quando a SHP-2 liga-se a uma tirosina fosforilada 

através dos seus domínios SH2 ocorre uma mudança conformacional da sua 

estrutura, que desfaz a interação entre os domínios N-SH2 e PTP, 

acarretando um aumento da sua atividade tirosina fosfatase. Os domínios 
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SH2 têm função principalmente regulatória, e sua remoção resulta em 

aumento da atividade tirosina fosfatase de 12 a 45 vezes (40) (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Representação do mecanismo de ativação da SHP-2. No estado basal, a 

interação entre os domínios NSH-2/PTP mantém a SHP-2 na conformação inativa. 

Quando uma tirosina fosforilada liga-se a SHP-2 através de seus domínios SH2, 

ocorre uma mudança conformacional da sua estrutura, desfazendo a interação 

entre os domínios N-SH2/PTP e permitindo a exposição do sítio ativo da enzima, ao 

qual irá se ligar o substrato (S). (Adaptado de (41)) 

 

 

As mutações descritas na SN diminuem a interação entre os domínios 

N-SH2 e PTP e estabilizam a SHP-2 na sua conformação ativa. A maioria 

dos resíduos mutados na SN estão diretamente envolvidos na interação dos 

domínios N-SH2 e PTP (Asn58, Gly60, Asp61, Tyr62, Tyr63, Glu69, PHe71, 

Ala72, Thr73, Glu 76, Gln79, Gln256 e Tyr279) ou espacialmente perto 

dessa interação (Thr2, Tyr279, Ile282, Phe285, Arg501, Ser502, Gly503 e 

Met504). A distribuição dos defeitos moleculares sugere que o mecanismo 

patogênico da SN envolve alteração dessa interação N-SH2/PTP que 

desestabiliza a conformação inativa sem alterar a capacidade catalítica da 

proteína SHP-2 (42). Dessa forma, as mutações no PTPN11 na SN seriam de 
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ganho de função da proteína SHP-2 (43) e aumentariam a transdução do sinal 

intracelular pela via RAS/MAPK (44).  

Os éxons 3, 7, 8 e 13 foram considerados regiões hot spot por 

concentrarem 86,7% das mutações descritas. A troca de A>G no 

nucleotídeo 922, no éxon 8, causando uma substituição do aminoácido 

asparagina por ácido aspártico na posição 308 (p.Asn308Asp ou p.N308D) é 

a mutação mais comumente descrita, sendo encontrada em 25% dos 

pacientes com mutação no PTPN11. As mutações Asp61Gly, Tyr63Cys, 

Thr73Ile e Gln79Arg, no éxon 3, também foram as mais prevalentes (42).  

 

1.2.2  RAS 

 

Os genes da família RAS (rat sarcoma) foram primeiramente 

descritos como oncogenes do Harvey (HRAS) e Kirsten (KRAS) sarcoma 

virus (45). Os três genes humanos da família RAS, KRAS (isoformas A e B), 

NRAS e HRAS (isoformas 1 e 2), codificam proteínas de baixo peso 

molecular associadas a nucleotídeos guanínicos, as GTPases, importantes 

na transdução do sinal intracelular estimulado por diversos tipos de 

receptores. As proteínas HRAS, NRAS e KRAS possuem grande homologia 

em sua porção amino-terminal (resíduos 1-165) onde está localizado um 

domínio G altamente conservado. A porção carboxi-terminal abriga uma 

região hipervariável que consiste dos 25 aminoácidos finais dessa região. 

Nessa região ocorrem mudanças pós-translacionais que permitem a 
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ancoragem de cada uma das proteínas à membrana plasmática, etapa 

importante para transdução do sinal (46). 

As proteínas da família RAS agem ciclando entre um estado ativo 

ligado a uma guanosina trifosfato (RAS-GTP) e um estado inativo guanosina 

difosfato (RAS-GDP). Quando ocorre a ativação de receptores tirosina-

quinase, diversas proteínas adaptadoras são recrutadas e ativam proteínas 

facilitadoras da troca do nucleotídeo guanina (GNEF; guanosina nucleotide 

exchange factor), as quais removem o nucleotídeo guanina do RAS 

permitindo a ligação passiva do GTP, que se encontra numa concentração 

citoplasmástica 10 vezes maior que o GDP. No seu estado ativo, as duas 

regiões de troca do RAS (switch region I e II) mudam sua conformação, o 

que permite a ligação do RAS com suas proteínas efetoras, como o RAF e 

PI3K (fosfatidil-inositol 3 quinase), que regulam várias respostas celulares, 

incluindo proliferação, sobrevivência e diferenciação celular (47) (Figura 4). 

A interrupção do sinal ocorre através da atividade GTPase intrínseca 

do RAS, resultando na hidrólise e liberação do grupo fosfato do RAS-GTP 

para produzir RAS-GDP (7, 47). A atividade GTPase intrínseca do RAS é 

baixa e pode ser incrementada em torno de 105 vezes através de proteínas 

que aumentam a atividade GTPase (Gap; GTPase activating protein), 

como o neurofibromin (produto do gene NF1) ou p120 GAP (produto do 

gene RASA1) (47). Mutações somáticas do gene RAS são encontradas em 

aproximadamente 30% dos casos de câncer em humanos. Mutações 

hotspot são observadas nos aminoácidos G12, G13 e Q61. Mutações 

nesses resíduos impedem a hidrólise intrínseca do RAS-GTP, assim 
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como  sua resposta à ação dos Gap, resultando em um RAS-GTP 

constitutivamente ativo e, consequentemente, aumento da transdução do 

sinal via RAS/MAPK (48).  

 

Figura 4: Representação esquemática do ciclo do RAS. Em seu estado ativo, as 

duas regiões switch I e II do RAS mudam sua conformação, permitindo que o RAS 

ative proteínas efetoras. A atividade GTPase intrínseca do RAS hidrolisa um grupo 

fosfato para originar o RAS-GDP. Esta reação é acelerada pelos Gaps. Adaptado 

de (47) 

 

 

O gene do KRAS localiza-se no cromossomo 12 (12p12.1) e possui 

6 éxons. O splicing alternativo da região C-terminal resulta em duas 

isoformas: a isoforma KRAS4a que inclui o éxon 5 e contém um stop códon 

e a isoforma KRAS4b que inclui o éxon 6. Esta última é a isoforma 

predominante em todos os tecidos do organismo (49, 50) e a partir de agora 
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será referida somente como KRAS. Schubbert et al. descreveram a 

primeira mutação germinativa no KRAS (p.T58I) em uma lactente de 3 

meses de vida com fenótipo grave de SN associado a JMML (leucemia 

mielomonocítica juvenil) (24). Ampliando a casuística, o mesmo grupo 

descreveu mais 2 mutações (p.V14I e p.D153V) em 4 pacientes com SN, 

previamente excluídos para mutação no gene PTPN11, resultando numa 

frequência de 2,8%.  

Até o momento, as mutações descritas concentram-se nos éxons 2, 3 

e 6 e mantêm o KRAS na conformação ativa. Todas as mutações descritas 

são mutações de novo, com a atividade tirosina-quinase menor que a 

observada nas mutações somáticas. A frequência de mutações no KRAS em 

pacientes com SN sem mutação do PTPN11 foi de 2-4% (50). Mutações no 

KRAS também foram descritas na Síndrome CFC (24, 51). 

 

1.2.3  SOS1 

 

O gene SOS1 (son of sevenless homolog 1) localiza-se no 

cromossomo 2 (2p22-p21), é composto por 23 éxons e codifica um proteína 

facilitadora da troca do nucleotídeo guanina (guanine nucleotide factor 

exchange - GNEF) importante para a conversão do RAS-GDP em RAS-GTP. 

A estrutura da proteína SOS compreende 3 segmentos funcionais: o 

segmento catalítico, que contém o domínio Cdc25 e o domínio REM (RAS 

Exchange Motif); o segmento regulatório N-terminal, composto por duas 

histone-like folds seguidas pelos domínios DH (Dbl-homology) e PH 
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(pleckstrin-homology); e o segmento C-terminal, rico em prolina, que contém 

um sítio de ligação para proteínas adaptadoras portadoras do domínio SH3, 

como o Grb2 (growth factor receptor-bound protein 2) (52) (Figura 5). 

O mecanismo de ativação da SOS1 ainda não está totalmente 

esclarecido, entretanto, é sabido que a ativação da proteína SOS1 só ocorre 

após a ligação do RAS-GTP ao seu sítio alostérico e essa ativação é 

potencializada quando ambas as proteínas estão localizadas na membrana 

plasmática (52). A ligação entre um resíduo de ácido aspártico (Asp140) 

dentro do domínio histone-like com a Arg522 na hélice de ligação que 

conecta os domínios DH-PH ao domínio REM é responsável pelo bloqueio 

do sítio alostérico da SOS, mantendo uma conformação auto-inibitória da 

proteína. Nessa conformação, o sítio alostérico da SOS está bloqueado para 

ligação do RAS. Consistente com esse modelo, mutações nos resíduos 

Asp140 e Arg522 suprimem completamente a ligação entre o domínio 

histone-like e os domínios DH-PH-REM in vitro, permitindo a ativação da 

SOS pela ligação do RAS-GTP ao sítio alostérico da proteína SOS (53).  

Mutações do gene SOS1 foram identificadas em 17 a 28% dos 

pacientes com SN sem mutações no PTPN11 (25, 26, 54). Todas as mutações 

associadas à SN são mutações missense e estão localizadas nos domínios 

DH-PH e REM (que contribuem para a auto-inibição da proteína) resultando 

em ganho de função desta proteína e, consequentemente, aumento da 

atividade do RAS-GTP e da sinalização via RAS/MAPK (55). 
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A

 

B

 

Figura 5: Estrutura e regulação da proteína SOS. A: H, domínio histone-like; DH, 

domínio Dbl-homology; PH, domínio pleckstrin-homology; REM, domínio RAS 

Exchange Motif; CDC25, domínio catalítico; PxxP, região c-terminal rica em prolina. 

B: No estado inativo, os domínios DH e PH impedem a ligação do RAS-GTP no 

sítio alostérico da proteína SOS. O domínio H também pode contribuir para a 

inibição através da interação com a hélice de ligação que conecta os domínios DH-

PH ao domínio REM. Após a ligação do domínio PH à membrana plasmática e 

mobilização do domínio DH (e possivelmente do domínio H), o Ras-GTP liga-se ao 

sítio alostérico e promove a ativação da proteína SOS. Adaptado de (53)  

 

 

1.2.4 RAF1 

 

A família RAF é composta por 3 genes: ARAF, BRAF e CRAF (ou 

RAF1). O gene RAF1 localiza-se no cromossomo 3 (3p25.2), é composto por 

17 éxons que codificam uma proteína importante da cascata MAPK e 
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principal efetor do RAS-GTP. As proteínas RAF quinases possuem atividade 

serina/treonina quinase e são constituídas por 3 regiões conservadas: CR1 

(éxons 2-5) e CR2 (éxon 7), localizadas na porção amino-terminal e que 

constituem um domínio regulatório negativo; e CR3 (éxons 10-17), que é um 

domínio quinase localizado na porção carboxi-terminal. A região CR1 possui 

2 domínios de ligação, RBD (Ras binding domain) e CRD (cysteine rich 

domain) que permitem a interação da proteína com o RAS-GTP e posterior 

recrutamento para a membrana plasmática (56). 

A conformação inativa, auto-inibitória, da proteína RAF1 é mantida 

pela associação com uma proteína adaptadora da família 14-3-3, que se liga 

a sítios específicos de serina fosforilados da proteína RAF1: S259 na região 

CR2 e S621 na região CR3. Especula-se que a 14-3-3 atua como uma ponte 

ligando o domínio regulatório ao domínio quinase, impedindo a RAF1 de 

adotar sua conformação ativa. Dessa forma, uma etapa chave na ativação 

da RAF1 é a dissociação da 14-3-3 da região CR2 através da 

desfosforilação da S259 pelas PP1C (protein phosphatase 1C) e/ou PP2A 

(protein phosphatase 2A), por exemplo, resultando na conformação ativa da 

RAF1. Além da dissociação do 14-3-3, a fosforilação de alguns resíduos, 

como S338 e T341, também é fundamental para a completa ativação da 

RAF1 e exposição do sítio de ligação a MEK1 (MAP2K1) (57) (Figura 6). 
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Figura 6: Modelo de ativação da RAF1. A: No estado inativo, RAF1 é fosforilada no 

resíduo S259 e S261 e liga-se a proteína 14-3-3. B: Após estímulo com fatores de 

crescimento, a RAS-GTP acoplado a membrana plasmática liga-se ao domínio 

CR1, o que desloca a proteína 14-3-3, permitindo a desfosforilação da S259 pelas 

PP1 e/ou PP2. Posteriormente, ocorre a fosforilação dos resíduos S338, Y341, 

T491 e S494, importante para a completa ativação da proteína. Adaptado de (58) 

 

 

Mutações do RAF1 foram identificadas em 8% dos pacientes com SN 

sem mutações no PTPN11 (28) e estão agrupadas em 3 regiões da proteína. 

O primeiro agrupamento envolve a região N-terminal, na sequência 

consenso de ligação da proteína 14-3-3 (Arg256-Ser257-Thr258-Ser259-

Thr260-Pro261) ou adjacente a esta, no domínio CR2 (éxon 7). Mutações 
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dentro dessa região são responsáveis por aproximadamente 70% de todos 

os defeitos do RAF1. O segundo agrupamento, afeta resíduos localizados no 

segmento de ativação do domínio quinase (ASP486 e Thr 491, éxon 14). 

O terceiro grupo afeta 2 resíduos adjacentes (Ser612 e Leu613, éxon 17), 

localizados na porção C-terminal em proximidade com a Ser621 (59). 

As mutações localizadas no domínio CR2 impedem a fosforilação da S259 

abolindo a ligação a proteína 14-3-3 e resultando em ganho de função da 

proteína RAF1, com ativação parcial da ERK (58). Mutações no domínio CR3 

da proteína também favorecem o ganho de função da proteína RAF1, porém 

através de um mecanismo ainda a ser esclarecido (28). 

 

 

1.3  Correlação genótipo-fenótipo 

 

Classicamente, pacientes com mutação nos genes PTPN11, KRAS, 

SOS1 e RAF1 apresentam características faciais semelhantes. Entretanto, 

algumas características fenotípicas diferem em relação aos genes 

relacionados com a SN. Cílios e sobrancelhas esparsas, cabelos finos e 

encaracolados e alterações de pele, como eritema, chamam atenção para 

presença de mutações no gene SOS1. Assimetrias faciais e cranianas são 

mais comuns em mutações no RAF1 enquanto que face grosseira ou uma 

raiz nasal proeminente e alargada é sugestiva de alterações no KRAS. 

O gene PTPN11 é relacionado a um fenótipo mais típico, embora a face 

atípica possa ser encontrada em alguns indivíduos (60). 



23 
 

  

Introdução 

Pacientes com mutação no gene PTPN11 apresentam maior 

frequência de estenose de valva pulmonar, baixa estatura, deformidade 

torácica e deficiência do fator VIII da coagulação. Pacientes afetados por 

mutações no gene SOS1 apresentam alterações ectodérmicas na maioria 

dos casos e estenose de valva pulmonar enquanto baixa estatura e retardo 

mental são menos comuns. A miocardiopatia hipertrófica e defeitos septais 

são observados com maior frequência nos pacientes com mutação no gene 

RAF1. Mutações no gene KRAS causam com maior frequência retardo 

mental e um fenótipo semelhante à CFC ou SC. Baixa estatura, pescoço 

alado, deformidade torácica também são características comuns nos 

pacientes com mutações no KRAS (60). 

 

 

1.4  SN e crescimento linear 

 

Uma das principais características fenotípicas da SN é a baixa 

estatura pós-natal (9), embora o mecanismo fisiopatológico do déficit de 

crescimento nesta síndrome ainda não tenha sido totalmente esclarecido. Ao 

nascimento, o peso e o comprimento geralmente estão normais (8-10). 

Entretanto, durante a infância, é observado comprometimento progressivo 

da estatura, desde o primeiro ano de vida, que é independente de fatores 

nutricionais (15), resultando em baixa estatura em aproximadamente 80% dos 

pacientes com SN. 
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As primeiras descrições do padrão de crescimento da SN em um 

momento anterior ao estudo molecular dessa síndrome. Witt et al avaliaram 

112 pacientes (64M:48F), de forma transversal, do nascimento até 60 anos 

de idade e obteve 1,5 observações/ano por paciente, totalizando 173 

medidas. A altura final atingida aos 18 anos foi 161 centímetros (cm) nos 

homens e 150.5 cm nas mulheres (61). O estudo longitudinal realizado por 

Ranke et al.,em 1988, avaliou 144 pacientes e registrou 392 medições em 

89 pacientes do sexo masculino e 355 medidas nas 55 pacientes do sexo 

feminino desde o nascimento até os 19 anos. A média de altura em ambos 

os sexos manteve-se paralela ao percentil 3 da curva de referência para 

população normal até cerca de 12 anos nos meninos e 10 anos nas 

meninas. Posteriormente, altura média caiu abaixo da faixa de normalidade, 

atingindo 162,5 e 152,7 cm nos homens e mulheres adultos, 

respectivamente. Esse declínio foi resultado do atraso puberal observado 

nesses pacientes. Em concordância com essa observação, a idade óssea 

também apresentou um atraso de 2 anos em relação à idade cronológica. A 

curva de crescimento proposta por Ranke et al. é utilizada como padrão de 

referência da SN até o momento (15). 

A secreção espontânea e após estímulo farmacológico de GH na SN 

é normal (62). Em relação ao eixo GH-IGF-1, os níveis de IGF-1 estão baixos 

ou no limite inferior da normalidade (21, 63, 64), enquanto os níveis de IGFBP-3, 

em geral, estão normais (64, 65).  

O GH é essencial para o crescimento pós-natal e exerce sua ação 

através da ligação a receptores específicos que fosforilam resíduos de 
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tirosina localizados no domínio intracelular. A desfosforilação dos resíduos 

de tirosina resulta na interrupção fisiológica da via de sinalização do GH. 

Dessa forma, o aumento da atividade da SHP-2 observado em pacientes 

com SN com mutação no PTPN11 pode levar a diminuição da ação do GH e, 

consequentemente, influenciar negativamente o crescimento linear. Essa 

observação, em conjunto com os baixos níveis de IGF-1, sugere a presença 

de insensibilidade parcial ao GH nos pacientes com SN com mutação no 

gene PTPN11 (21, 63, 65). Os primeiros trabalhos que avaliaram a resposta ao 

tratamento com rhGH em pacientes com mutação no PTPN11, mostraram 

uma piora da resposta a curto prazo nos pacientes com mutação em 

comparação aos pacientes sem mutação no gene PTPN11 (21, 63, 65), embora 

esta observação não tenha sido confirmada em um recente trabalho que 

avaliou a resposta ao rhGH após 3 anos de terapia em pacientes com 

mutação no PTPN11 (66). 

Em resumo, a SN é uma síndrome comum e um importante 

diagnóstico diferencial em crianças com baixa estatura, criptorquidismo e 

atraso puberal, condições frequentemente vistas por endocrinologistas. 

Mutações germinativas que afetam componentes da via de sinalização 

RAS/MAPK estão envolvidas na patogênese da SN e atualmente podem ser 

diagnosticadas por análise molecular. Frente a este novo conhecimento, a 

avaliação do crescimento (linear e ponderal) em relação ao defeito molecular 

da SN e da correlação genótipo-fenótipo são, ainda, necessárias para 

melhor caracterizar o efeito da desregulação da via RAS/MAPK nos 

sistemas endócrino e metabólico.  



 

 

2  OBJETIVOS 
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 Avaliar o padrão de crescimento linear e ponderal na síndrome de 

Noonan em pacientes portadores de mutações nos genes PTPN11, 

SOS1, RAF1 e KRAS 

 Construir uma curva de referência da altura e do índice de massa 

corpórea (IMC) para idade e sexo na síndrome de Noonan em pacientes 

portadores de mutações nos genes causadores 

 Determinar a correlação entre o genótipo-fenótipo na síndrome de 

Noonan em relação à: 

o Intensidade da baixa estatura 

o IMC 

o Eixo GH / IGF-1 
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3  MÉTODOS 
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3.1  Considerações éticas 

 

Este estudo foi conduzido de acordo com princípios éticos, seguindo 

as orientações contidas na declaração de Helsinki. Consentimentos, por 

escrito, foram obtidos de todos os pacientes ou de pais/tutores antes que os 

procedimentos de pesquisas fossem iniciados. O protocolo de estudo foi 

submetido e aprovado pelo comitê de ética da instituição (CEP 0176/08).  

 

 

3.2  Casuística 

 

3.2.1  Pacientes 

 

Foram selecionados 152 pacientes com Síndrome de Noonan 

acompanhados em conjunto na Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento, na Unidade de Genética do Instituto da Criança e na 

Unidade de Cardiopatias Congênitas do Instituto do Coração (InCor) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Sessenta e oito pacientes foram descritos previamente (67, 68). 

As características clínicas dos 152 pacientes estão descritas na Tabela 4.Todas 

as pacientes do sexo feminino apresentaram cariótipo normal (46, XX). 
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Tabela 4: Características clínicas dos pacientes com síndrome de Noonan 

selecionados para o estudo  

 
Pacientes com 

Síndrome de Noonan 

N 152 

Sexo (M:F) 2:1 

Deformidade torácica (%) 61 

Pectus excavatum (%) 34 

Pectus carinatum (%) 33 

Carinatum + excavatum (%) 34 

Cardiopatia (%) 76 

Estenose de valva pulmonar (%) 55 

Miocardiopatia Hipertrófica (%) 14 

Outras cardiopatias (%) 31 

Z da altura -2.5 ± 1.3 

Baixa estatura (%) 66 

Criptorquidia uni ou bilateral (%) 54 

 

 

3.3  Avaliação hormonal 

 

A dosagem do GH foi determinada por meio de fluoroimunoensaio 

com anticorpos monoclonais (AutoDELFIA, Wallac, Turku, Finland). Os 

ensaios foram padronizados com o padrão internacional 80/505 da 

Organização Mundial de Saúde, e concentrações de 0.1 a 38 nanogramas 
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por ml (ng/ml) apresentaram coeficiente de variação inter-ensaio menor do 

que 10%. O teste da clonidina foi utilizado para avaliar a liberação de GH e 

concentrações de GH acima de 3.3 ng/ml excluíam deficiência de GH, 

baseado em estudo de crianças normais realizado em nosso laboratório (69).  

As concentrações de IGF-1 e IGFBP-3 foram determinadas por 

radioimunoensaio (DSL. Webster, TX, USA) ou ensaio de quimioluminescência 

(IMMULITE, Diagnostic Products Corporation – DPC, Los Angeles, CA). 

Os valores de IGF-1 e IGFBP-3 foram expressos como escore de 

desvio-padrão (Z) em relação ao padrão de normalidade para sexo e idade 

fornecidos pelos respectivos “kits”. 

 

 

3.4  Estudo Molecular 

 

O estudo molecular foi realizado em colaboração com o Laboratório 

de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor/ 

HC/FMUSP). O estudo do RAF1 foi realizado exclusivamente no Laboratório 

de Hormônios e Genética Molecular/LIM42. O estudo molecular dos genes 

KRAS e SOS1 foi realizado pela bióloga Amanda Salem Brasil sob 

orientação da Dra. Débora Romeo Bertola e Dr. Alexandre Pereira, como 

parte de sua Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado (em progresso). 

O estudo do PTPN11 foi realizado igualmente nos dois serviços acima 

mencionados.  
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A estratégia do estudo visou à eficácia de identificação das mutações 

nos genes relacionados. Para esse propósito, os pacientes foram 

inicialmente pesquisados para mutações localizadas nos éxons 3, 8 e 13 do 

gene PTPN11. Aqueles negativos para mutações foram, de forma 

simultânea, pesquisados para mutações nos éxons remanescentes do gene 

PTPN11, para mutações no gene KRAS e para mutações nos éxons 7, 14 e 

17 do gene RAF1. Os pacientes negativos para mutações foram 

pesquisados para mutações no gene SOS1 e para mutações nos éxons 

remanescentes do gene RAF1 (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Fluxograma da estratégia de estudo 
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3.4.1 Preparação das amostras do DNA genômico de leucócitos 

periféricos 

 

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

periférico dos indivíduos arrolados na pesquisa. Dez mililitros (ml) de sangue 

venoso foram colhidos em ácido etileno diaminotetracético (EDTA 25 mM). 

O botão leucocitário foi obtido a partir da lise dos glóbulos vermelhos 

utilizando-se um volume de solução de lise (NH4Cl a 114 mM, NH4HCO3 a 

1 mM) duas vezes maior que o volume de sangue, incubado a 4oC por 

30 minutos. O material foi centrifugado a 4oC durante 15 minutos a 4000 g 

(Sorvall, RT7, Germany), sendo desprezado o sobrenadante. O procedimento 

da lise de glóbulos vermelhos foi repetido uma vez. 

O botão de células brancas foi suspenso em 9 ml de solução de lise 

de glóbulos brancos (NaCl 150 mM, Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 10 mM 

pH 8,0) com 180 L de dodecilsulfato de sódio a 10% (SDS) (Sigma, 

St. Louis, MO, USA) e 150 L de proteinase K na concentração de 10 mg/ml 

(Gibco BRL, Gaithersburg, MD, USA), e incubado a 37oC por 18 horas. 

Após este período, 3,6 ml de solução saturada de NaCl a 6 M foi adicionada, 

seguido de agitação do conjunto vigorosamente durante 15 segundos. 

O material foi centrifugado por 15 minutos a 4000 g. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo e o DNA foi precipitado, acrescentando-se dois 

volumes de etanol absoluto gelado, homogeneizando-se cuidadosamente 

por inversão. O DNA precipitado foi retirado do tubo. Em seguida, lavado em 

etanol a 70% durante 5 minutos, repetindo-se a operação por mais três 
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vezes. Finalmente, o DNA foi lavado em etanol absoluto, seguido de 

secagem por centrifugação a vácuo (Eppendorf, Concentrator 5301, 

Germany). Após o procedimento, o DNA foi ressuspenso em tampão TE a 

10:0,1 (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 0,1 mM, pH 8,0). 

 

 

3.4.2  Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Pares de primers foram desenhados para amplificar toda a região 

codificadora dos genes PTPN11, KRAS, SOS1 e RAF1. As sequências dos 

pares de primers utilizados para realização do estudo molecular, assim 

como, a temperatura de hibridização, estão descritas no Anexo A.  

Em cada reação de PCR foram amplificados 50-100 ng do DNA 

genômico utilizando 200 M de cada trifosfato de nucleotídeo (dNTP), 

20 pmol/µl de cada primer específico, além do tampão (10 mM Tris-HCl, 

1,5 mM MgCl2, 50mM KCl) e Taq DNA polimerase 2,5 U (Pharmacia, 

Upsala, Sweden) para um volume final de 25l. Para amplificação do éxon 1 

do gene PTPN11 acrescentou-se 2,5l de DMSO a 10%. 

As amostras de DNA foram amplificadas por desnaturação inicial a 

94ºC por 5 minutos seguido por 34 ciclos de desnaturação a 94oC por 

30 segundos, temperatura de hibridização específica para cada par de 

primer por 1 minuto e extensão a 72oC por 2 minutos e no último ciclo 10 

minutos a 72 oC para extensão final. Utilizou-se um termociclador automático 

GeneAmp PCR Instrument System 9700 (Perkin-Elmer/Cetus, Norwalk, CT). 
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Para o éxon 1 do PTPN11, foi realizada reação com 35 ciclos de 

desnaturação a 94oC por 60 segundos seguido por hibridização de 67oC por 

3 minutos. Todas as amplificações foram acompanhadas de 2 controles 

negativos. As amostras amplificadas foram identificadas em gel de agarose 

a 1%, contendo brometo de etídio, na concentração de 0,5 g/ml de gel, 

observadas em transiluminador ultravioleta e fotografadas com filme 

Polaroid® (667 - 3 ¼ X 4 ¼). 

 

3.4.3  Sequenciamento Automático 

 

A concentração dos produtos gerados pela PCR foi estimada 

através  da comparação com fragmentos do marcador de peso molecular 

de  concentração conhecida (Low DNA mass) em gel de agarose. 

Posteriormente, os produtos de amplificação foram submetidos à purificação 

enzimática com a combinação das enzimas fosfatase alcalina de camarão 

(2 U/l) e éxonuclease I (10 U/l) (PCR product pre-sequencing kit, 

Amersham Life Science, Cleveland, OH, USA) com incubação a 37oC por 15 

minutos seguido de 80oC por mais 15 minutos para inativação das enzimas. 

A reação de sequenciamento foi realizada utilizando o kit ABI PrismTM 

BigDye Terminator (Perkin Elmer) e quantidades variáveis de produto de 

PCR (10 a 100 ng) foram utilizadas de acordo com o tamanho do fragmento. 

Os produtos desta reação foram submetidos à eletroforese em sequenciador 

automático ABI Prism Genetic Analyzer 3100 automatic DNA sequencer 

(Perkin Elmer, Foster City, CA). 
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3.5  Análises estatísticas 

 

3.5.1 Construção da curva de referência para síndrome de Noonan 

 

A construção da curva de referência considerou a distribuição das 

variáveis altura e IMC para cada idade e sexo. A altura apresenta 

distribuição normal, ao contrário do IMC, que apresenta distribuição não-

gaussiana. Para evitar distorções nos limites extremos da avaliação 

(percentil 3 e 97), foi utilizado o método proposto por Cole et al., conhecido 

como método lambda, mu, sigma (LMS), que leva em consideração essa 

diferença na distribuição, convertendo os dados antropométricos para uma 

distribuição normal e promovendo uma correção entre os valores de cada 

faixa etária para o efeito de suavização da curva. São utilizadas 3 curvas 

relacionadas à idade: a curva da mediana (curva M), a curva do coeficiente 

de variação do dado original à medida que ele muda com a idade (curva S) 

e a curva derivada da transformação da variável para uma distribuição 

gaussiana (curva L) (70). 

A tabela de valores correspondentes de L, M e S para altura e IMC 

permite o cálculo de qualquer percentil ou SDS usando uma fórmula simples 

que combina os valores L, M e S em qualquer idade: 

 

C100α (t) = M (t) [1 + (L (t) S (t) Zα)] 1 / L (t) 

 

Onde C100α (t) é o percentil correspondente à Zα, o equivalente normal à área (α) da 
curva e t é a idade em anos.  
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Os percentis obtidos podem ser convertidos diretamente para escore 

do desvio-padrão (Escore-Z). A tabela com os valores correspondentes de L, 

M e S da altura e IMC para cada idade e sexo está disponível no Anexo B. 

O método LMS para construção de curvas de referência para populações 

específicas está disponível no software Growth Analyser versão 3.5 

(Ed. Dutch Growth Foundation, Rotterdam, Netherlands). 

As avaliações antropométricas foram realizadas no mesmo período do 

dia e incluíram medidas da altura (medida com estadiômetro) e do peso 

(medido com balança digital). O comprimento de crianças menores de dois 

anos foi medido em decúbito dorsal totalmente estendido. Cada criança 

contribuiu com apenas uma medida para cada faixa etária. O intervalo 

mínimo entre duas avaliações foi de 6 meses. A altura final foi definida 

quando a velocidade de crescimento era menor que 0,5 centímetros por ano 

(cm/ano) após um período de observação de pelo menos 12 meses e/ou a 

idade óssea indicava fechamento da cartilagem epifisária. Nenhum dos 

pacientes estava em uso de hormônio do crescimento durante o período de 

avaliação. 

 

3.5.2  Comparação entre grupos 

 

Peso e comprimento ao nascimento foram expressos em Escore-Z 

para idade gestacional e sexo (71), assim como a altura e IMC foram 

expressos em Escore-Z para idade e sexo (72-74). 
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Os pacientes foram comparados conforme o genótipo através do teste 

t não pareado ou ANOVA seguido pelo teste de Tukey para as variáveis 

numéricas, conforme apropriado. As variáveis numéricas que não 

demonstraram distribuição paramétrica foram analisadas por Kruskal-Wallis, 

ANOVA one-way on Ranks ou Mann-Whitney Rank Sum Test. Variáveis 

nominais foram comparadas pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de 

Fisher, conforme apropriado. Um valor de p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. As análises estatísticas foram realizadas 

com SigmaStat versão 3.5 (Systat Software Inc. Chicago, IL) e Medicalc 

(versão 11.1.1.0, MedCalc Software bvba, Mariakerke, Belgium). 

 

 

 



 

 

4  RESULTADOS
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4.1  Caracterização das mutações encontradas  

 

O estudo molecular identificou 99 pacientes (65%) com mutações nos 

genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS. A frequência das mutações 

encontradas nos pacientes com SN está resumida na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Frequência das mutações nos genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS nos 

152 pacientes estudados 

Gene PTPN11 SOS1 RAF1 KRAS TOTAL 

Mutações encontradas 

Número total 71 13 10 5 99 

Porcentagem 47 9 7 3 65 

Intervalo de confiança  

(5-95%) 
39 - 55 4 -13 3 - 11 0-6 57 – 73 

Frequência na literatura (%)* 29 - 60 12 - 26 5 - 17 2-4 60-70 

*(3, 14, 24-26, 28, 29) 
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4.1.1  PTPN11 

 

O sequenciamento do PTPN11 não revelou alterações na sequência 

dos éxons 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 14 e 15 em relação à sequência controle. Em 

relação aos outros éxons, foram encontradas trinta mutações missense 

diferentes em 71 dos 152 pacientes com SN (47%). A maioria das mutações 

concentrou-se nos éxons 3, 8 e 13 (92%). Dois pacientes apresentaram uma 

variante alélica sinônima, p.H85H no éxon 3 e p.D469D no éxon 12. 

As mutações no gene PTPN11 encontradas nos pacientes com SN estão 

resumidas na Tabela 6. 
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Tabela 6: Mutações identificadas no gene PTPN11 nos pacientes com SN 

Éxon N Troca de nucleotídeo Troca de aminoácido Códon Domínio 

3 4 c.172A>G Asn (N) > Asp (D) 58 N-SH2 

3 3 c.179G>C Gly (G) > Ala (A) 60 N-SH2 

3 1 c.179G>T Gly (G) > Cys (C ) 60 N-SH2 

3 3 c.181G>A Asp (D) > Asn (N) 61 N-SH2 

3 1 c.182A>G Asp (D) > Gly (G) 61 N-SH2 

3 2 c.184T>G Tyr (Y) > Asp (D) 62 N-SH2 

3 5 c.188A>G Tyr (Y) > Cys (C) 63 N-SH2 

3 1 c.205G>C Glu (E) > Gln (Q) 69 N-SH2 

3 1 c.206A>T Glu (E) > Val (V)* 69 N-SH2 

3 3 c.215C>G Ala (A) > Gly (G) 72 N-SH2 

3 2 c.218C>T Thr (T) > Ile (I) 73 N-SH2 

3 3 c.236A>G Gln (Q) > Arg (R) 79 N-SH2 

3 1 c.317A>C Asp (D) > Ala (A) 106 Linker 

4 3 c.417G>C Glu (E) > Asp (D) 139 C-SH2 

7 1 c.836A>G Tyr (Y) > Cys (C) 279 PTP 

7 1 c.844A>G Ile (I) > Val (V) 282 PTP 

8 2 c.853T>C Phe (F) > Ser (S) 285 PTP 

8 16 c.922A>G Asn (N) > Asp (D) 308 PTP 

8 5 c.923A>G Asn (N) > Ser (S) 308 PTP 

8 1 c.923A>C Asn (N) > Thr (T) 308 PTP 

12 1 c.1403C>T Thr (T) > Met (M) 468 PTP 

13 2 c.1471C>A Pro (P) > His (H) 491 PTP 

13 1 c.1471C>T Pro (P) > Ser (S) 491 PTP 

13 1 c.1492C>T Arg (R) > Gln (Q) 498 PTP 

13 1 c.1505A>G Ser (S) > Leu (L) 502 PTP 

13 1 c.1507G>A Gly (G) > Arg (R) 503 PTP 

13 2 c.1510A>G Met (M) > Val (V) 504 PTP 

13 1 c.1513A>G Val (V) > Met (M) 505 PTP 

13 1 c.1529A>C Gln (Q) > Pro (P) 510 PTP 

13 1 c.1529A>G Gln (Q) > Arg (R) 510 PTP 

Ala= alanina; Asn= asparagina; Asp= ácido aspártico; Arg= arginina; Cys= cisteína; Gln= glutamina; 
Glu= ácido glutâmico; Gly= glicina; His= histidina; Ile= isoleucina; Leu = Leucina; Met= metionina; 
Phe= fenilalanina; Pro= prolina; Ser= serina; Thr= treonina; Tyr= tirosina; Val= valina. 
* - Mutação somática previamente descrita em leucemia. 
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4.1.2  KRAS 

 

Dos 81 pacientes PTPN11 negativos, 80 foram sequenciados para 

pesquisa de mutações no gene KRAS conforme protocolo estabelecido. 

Uma paciente com alíquota de DNA insuficiente foi priorizada para pesquisa 

no gene RAF1 devido à presença de miocardiopatia hipertrófica. Não foram 

encontradas alterações em relação à sequência controle em 42 pacientes. 

Cinco pacientes apresentaram mutações missense em heterozigose no 

gene  KRAS (Tabela 7). Os 33 pacientes restantes apresentaram os 

seguintes polimorfismos identificados: IVS5 -9 C>T (rs 12313763), c.704 

T>C (rs 17473423) e IVS4 +92 A>G (Tabela 8). Os três polimorfismos 

descritos encontravam-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com frequência 

alélica de, pelo menos, 10%.  

 

Tabela 7: Mutações identificadas no gene KRAS nos pacientes com SN 

Éxon Paciente Troca de nucleotídeo Troca de aminoácido Códon Domínio 

2 3 c.40G>A Val (V) > Ile (I) 14 P loop 

3 1 c.385A>C Met (M)> Leu (L) 72 H_N_K_Ras_like 

6 1 c.458A>T Asp (D) > Val (V) 153 Hélice α5 

Asp= ácido aspártico; Ile= isoleucina; Leu = leucina; Met= metionina; Val= valina. 
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Tabela 8: Frequencia alélica e genotípica dos polimorfismos do gene KRAS nos 65 

pacientes avaliados com mutação no gene PTPN11 

 Íntron 4 Íntron 5 Éxon 6 

Troca de base A>G C>T T>C 

Nucleotídeo +92 -9 704 

Identificação SNP rs 76433096 rs 12313763 rs 17473423 

Frequência alélica (%) A 92 C 95 T 78 

G 
8 T 5 C 22 

Frequência genotípica da 

população de estudo (%) 

A/A 83 C/C 89 T/T 58 

A/G 17 C/T 11 T/C 39 

G/G 0 T/T 0 C/C 3 

Frequência genotípica da 
população controle (%) 

A/A 65 C/C 84 T/T 58 

A/G 35 C/T 16 T/C 35 

G/G 0 T/T 0 C/C 7 

 

 

4.1.3  RAF1 

 

Foram selecionados 76 pacientes com SN sem mutações nos genes 

PTPN11 e KRAS para pesquisa de mutações nos éxons 7, 14 e 17 do gene 

RAF1. Dez pacientes do total de 152 (7%) apresentaram mutações 

missense em heterozigoze localizadas no éxon 7 (Tabela 9). Uma paciente 

apresentou a variante alélica p.V647V, no éxon 17, causada pela troca de 

T>C no códon 647. 

 

Tabela 9: Mutações identificadas no gene RAF1 nos pacientes com SN 

Éxon Paciente Troca de nucleotídeo Troca de aminoácido Códon Domínio 

7 7 c.770C>T Ser (S) > Leu (L) 257 CR2 

7 2 c.781C>T Pro (P) > Ser (S) 261 CR2 

7 1 c.781C>G Pro (P) > Ala (A) 261 CR2 

Ala = alanina; Leu= leucina; Pro= prolina; Ser= serina 
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A pesquisa dos éxons remanescentes foi realizada somente nos 

pacientes sem mutações identificadas nos genes PTPN11, KRAS, RAF1 e 

SOS1 (n = 53). Nenhuma mutação adicional foi encontrada neste grupo de 

pacientes. 

 

4.1.4  SOS1 

 

Foram selecionados 66 pacientes para pesquisa de mutações no 

gene SOS1, sendo identificadas alterações na sequência dos éxons 5, 6, 10, 

14 e 16 em relação à sequência controle. Foram encontradas nove 

mutações missense diferentes em 13 dos 152 pacientes com SN (9%) 

(Tabela 10). Treze pacientes apresentaram variantes alélicas consideradas 

polimorfismos: um paciente apresentou a variante alélica p. P17P no éxon 1, 

sete a p.R65R, no éxon 2, três a p.P655L, no éxon 12, um paciente a 

p.M997M no éxon 19 e um paciente a p.N999N no éxon 19.  

 

Tabela 10: Mutações identificadas no gene SOS1 nos pacientes com SN 

Éxon Paciente Troca de 
nucleotídeo 

Troca de 
aminoácido 

Códon Domínio 

5 1 c.570G>A Asp (D) > Glu (E) 190 DH 

6 1 c.797C>A Thr (T) > Lys (K) 266 DH 

6 1 c.806T>G Met (M) > Arg (R) 269 DH 

6 3 c.806T>C Met (M) > Thr (T) 269 DH 

10 2 c.1654A>G Arg (R) > Gly (G) 552 PH-REM 

10 1 c.1655G>C Arg (R) > Thr (T) 552 PH-REM 

10 2 c.1656G>C Arg (R) > Ser (S) 552 PH-REM 

14 1 c.2184A>T Lys (K) > Ile (I) 728 CDC25 

16 1 c.2536G>A Glu (E) > Lys (K) 846 CDC25 

Ala= alanina; Asp= ácido aspártico; Arg= arginina; Glu= ácido glutâmico; Gly= glicina; Ile= isoleucina; 
Lys= lisina; Met= metionina; Ser= serina; Thr= treonina. 
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4.2  Análise do padrão de crescimento linear nos pacientes 

com mutação nos genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS 

 

4.2.1  Análise do comprimento e peso ao nascimento 

 

As informações sobre peso e comprimento ao nascimento foram 

disponíveis em 90 e 65 pacientes com mutações identificadas, 

respectivamente. Setenta e nove (88%) crianças nasceram entre as 

semanas 37-42ª semana de idade gestacional, enquanto 11 crianças (12%) 

nasceram prematuras sem causas determinadas. Independente do genótipo, 

os pacientes apresentaram peso e comprimento ao nascimento, normais 

para idade gestacional, embora o comprimento ao nascimento fosse um 

pouco comprometido: a média do peso de nascimento foi de 3.152 ± 569 g 

(Escore-Z = -0.3 ± 2.2), enquanto a média do comprimento ao nascer foi de 

48,0 ± 3,0 cm (Escore –Z = -1,3 ± 1.3) nos pacientes com mutações 

identificadas. 

 

4.2.2  Construção da curva de referência 

 

Para construção da curva de referência, foram selecionados os 

pacientes com mutações identificadas nos genes relacionados, os quais 

foram acompanhados longitudinalmente, resultando em 379 medidas (em 

média, 4 medidas por paciente). Oito pacientes foram avaliados somente na 

idade adulta. Para o estudo da altura final, foram considerados 31 pacientes 
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que preenchiam os critérios descritos anteriormente. As variáveis analisadas 

foram Z-altura e Z-IMC. Os dados de crescimento para cada faixa etária 

estão resumidos na Tabela 11. 

Os valores obtidos dos percentis selecionados referentes à altura e 

IMC, obtidos para cada idade, estão apresentados no Anexo B. As curvas 

construídas da Altura x Idade para o sexo feminino e masculino juntamente 

com as curvas do IMC x Idade para o sexo feminino e masculino estão 

apresentadas no Anexo C. As curvas construídas Altura x Idade e IMC x 

Idade para o sexo masculino foram sobrepostas às curvas de referência e 

estão expostas no Anexo D. 

A altura final atingida nos pacientes com mutações identificadas foi 

de 157.8 ± 9.2 cm no sexo masculino e de 147.9 ± 7.0 cm no sexo 

feminino, correspondendo a um Z-altura de -2.3 e -2.2 para os brasileiros 

adultos saudáveis do sexo masculino e feminino, respectivamente (73). 

Esse resultado mostra uma diferença de 10 centímetros entre os sexos. 

Em relação ao IMC dos pacientes com SN na idade adulta, a média 

dos  valores observados corresponde a -0.6 e -0.7 desvios-padrão da 

média observada para brasileiros do sexo masculino e feminino, 

respectivamente (73). 
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Tabela 11: Dados longitudinais de crescimento dos pacientes com mutação nos 

genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS  

Faixa etária (anos) N (M:F) Z-altura 
(72)

 Z-altura SN 
(15)

 Z-IMC 
(74)

 

0-0.9 07:03 -2.8 ± 1.3 - - 

1-1.9 10:13 -2.6 ± 1.3 -0.4 ± 1.2 - 

2-2.9 9:7 -2.2 ± 1.8 -0.4 ± 1.6 -0.2 ± 1.4 

3-3.9 14:11 -2.3 ±1.3 -0.5 ± 1.0 0.3 ± 1.3 

4-4.9 19:9 -1.8 ± 1.0 0.0 ± 1.0 -0.1 ± 1.0 

5-5.9 17:7 -2.5 ± 1.2 -0.8 ± 1.3 0.0 ± 1.0 

6-6.9 15:8 -1.9 ± 1.0 -0.1 ± 1.2 -0.1 ± 1.2 

7-7.9 16:7 -2.1 ± 1.0 -0.2 ± 1.1 -0.3 ± 1.1 

8-8.9 16:06 -2.1 ± 1.2 -0.2 ±1.3 -0.4 ± 0.8 

9-9.9 11:12 -2.2 ± 1.0 -0.3 ± 1.1 -0.5 ± 1.0 

10-10.9 11:10 -2.4 ± 0.9 -0.7 ± 1.1 -0.8 ± 1.2 

11-11.9 08:09 -2.4 ± 1.1 -0.6 ± 1.2 -0.9 ± 1.0 

12-12.9 10:09 -2.6 ± 1.0 -0.7 ± 1.2 -1.2 ± 0.9 

13-13.9 14:10 -3.0 ± 1.1 -0.9 ± 1.1 -1.0 ± 1.0 

14-14.9 13:03 -3.2 ± 1.1 -1.1 ± 1.4 -1.3 ± 0.6 

15-15.9 12:04 -2.7 ± 1.4 -0.3 ± 1.5 -1.1 ± 1.0 

16-16.9 06:03 -3.5 ± 1.0 -0.9 ± 0.9 -1.8 ± 1.1 

17-17.9 13:04 -3.1 ± 1.6 -0.8 ± 1.4 -1.5 ± 1.2 

18-18.9 08:04 -3.0± 1.3 -0.9 ± 1.1 -1.3 ± 0.9 

19-19.9 05:03 -2.4 ± 1.2 -0.4 ± 1.1 -0.5 ± 1.0 

>20 18:12 -2.5 ± 1.1 -0.4 ± 1.1 -0.4 ± 1.0 
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4.2.3  Análise da correlação genótipo-fenótipo  

 

4.2.3.1  Comparação entre os pacientes com mutações nos genes 

relacionados e os pacientes sem mutações identificadas 

A correlação genótipo-fenótipo foi avaliada entre os pacientes com 

mutação e sem mutação nos genes PTPN11, SOS1, KRAS e RAF1, 

considerando-se as variáveis de crescimento pré- e pós-natal e a frequência 

e tipo de cardiopatia. As características clínicas dos pacientes estão 

apresentadas na Tabela 12. 

Os pacientes com mutação nos genes causadores da SN apresentaram 

maior frequência de cardiopatias congênitas em relação aos pacientes sem 

mutação identificada. Não foi observada diferença em relação à frequência 

de miocardiopatia hipertrófica, porém, os pacientes sem mutação 

identificada apresentaram menor frequência de estenose de valva pulmonar 

e maior frequência de outros tipos cardiopatias menos típicos da SN, como 

defeitos do septo atrioventricular, coartação de aorta, tetralogia de Fallot e 

anomalia de Ebstein. 
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Tabela 12: Características clínicas entre os pacientes com e sem mutação nos 

genes relacionados 

 Sem mutação Com mutação P 

Sexo (M:F) 36:17 61:38  

Idade Gestacional 38 ± 2.2 38 ± 1.7 NS 

Frequencia de prematuridade 9/41 (22) 11/91 (12) NS 

Z-Peso de nascimento 0.2 ± 2.0 -0.3 ± 2.2 NS 

Z-Comprimento de nascimento -1.1 ± 1.4 -1.3 ± 1.3 NS 

Z-Comprimento de nascimento < -2 (%) 8/34 (24) 11/65 (17) NS 

Idade (anos) na 1ª avaliação 9.3 ± 5.5 9.4 ± 6.8 NS 

Baixa Estatura (%) 33/53 (62) 64/99 (65) NS 

Z-altura -2.3 ± 1.6 -2.5 ± 1.2 NS 

Z-IMC -0.6 ± 1.2 -0.5 ± 1.1 NS 

Cardiopatia Congênita (%) 33/51 (65) 78/96 (81) 0.04 

Miocardiopatia Hipertrófica 4 (12) 13 (17) NS 

Estenose Pulmonar 13 (39) 54 (69) 0.006 

Outras cardiopatias 16 (48) 11 (14) 0.008 

 

 

4.2.3.2  Análise do crescimento dos pacientes com mutação nos 

genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS 

As características clínicas dos pacientes com mutação nos genes 

PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS estão apresentadas na Tabela 13.  

A análise do crescimento pré-natal mostrou que não houve diferenças na 

frequência de prematuridade entre os genótipos. O peso de nascimento de 

pacientes afetados por mutação no gene RAF1 (1.2 ± 1.8) foi maior em relação 

aos pacientes com PTPN11 (-0.2 ± 1.4, p=0.03) e SOS1 (-0.4 ± 1.2, p = 0,04). 
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O comprimento de nascimento não mostrou diferenças entre os genótipos, 

assim como a frequência de comprimento ao nascimento ≤ -2. 

A comparação entre as variáveis de crescimento linear e o IMC dos 

pacientes com mutações identificadas foi realizada usando como referência 

para cálculo do Escore-Z os valores obtidos para o percentil 50 da curva 

construída neste estudo (Anexo B). Não foram encontradas diferenças em 

relação ao Z-altura e ao Z-IMC entre o sexo masculino e o sexo feminino. 

Considerando o crescimento pós-natal, os pacientes com mutações no 

SOS1 (Z-altura = 0,5 ± 0,8) eram mais altos que os pacientes com mutação 

no RAF1 (-0,5 ± 0,8; p <0,001) e PTPN11 (0,1 ± 1,1; p = 0,007) enquanto os 

pacientes com mutações RAF1 foram menores do que os pacientes com 

mutações PTPN11 (p = 0,002; Figura 8). 

Os valores de IMC foram mais altos nos pacientes com mutações 

RAF1 (Z-IMC = 0,8 ± 0,8; p <0,001) do que em pacientes com outros 

genótipos. Os pacientes com mutação no gene KRAS apresentaram o 

menor IMC (-0,8 ± 1,0; p <0,001) em comparação com outros genótipos 

(Figura 9). 
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Tabela 13: Características clínicas dos pacientes com mutação nos genes PTPN11, 

SOS1 RAF1 e KRAS 

 PTPN11 SOS1 RAF1 KRAS 

Sexo (M:F) 44:27 8:5 5:5 5:0 

Idade Gestacional 38 ± 1.6 38 ± 1.7 38 ± 2.3 37.5 ± 1.9 

Frequencia de prematuridade 12 8 20 25 

Z-Peso de nascimento -0.2 ± 1.4 -0.4 ±1.2 1.2 ± 1.8*† 1.1 ± 0.7 

Z-Comprimento de nascimento -1.1 ± 1.0 -2.1 ± 2.1 -1.2 ± 1.2 -0.3 ± 1.0 

Z-Comprimento de nascimento < -2 (%) 18 33 11 0 

Idade (anos) na 1ª avaliação 9.6 ± 6.3 12.8 ± 9.3 7.3 ± 5.1 5.4 ± 6.5 

Baixa Estatura (%) 70 42 80 20 

Z-altura 0.1 ± 1.1
£
 0.5 ± 0.8

#¥
 -0.5 ± 0.8 -0.1 ± 1.0 

Z-IMC -0.6 ± 1.2 -0.5 ± 0.9 0.7 ± 1.2 -1.1 ± 2.1 

Cardiopatia Congênita (%) 77 92 100 67 

Miocardiopatia Hipertrófica 7 0 90
¶
 0 

Estenose Pulmonar 76 91 10
¶
 50 

Outras cardiopatias 16 9 0 50 

* RAF1 vs. SOS1, p = 0,04; † RAF1 vs. PTPN11, p = 0,03; # SOS1 vs. RAF1, p < 0.001; ¥SOS1 vs. 

PTPN11, p = 0.007; £ PTPN11 vs. RAF1, p = 0.002; ¶ RAF1 vs. PTPN11 e SOS1, p < 0.001 
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Figura 8: Comparação do Z-altura entre os genótipos   

*SOS1 vs. RAF1, p = <0,001; **SOS1 vs. PTPN11, p = 0,007; #PTPN11 vs. RAF1, 

p= 0,002 

 

 

Figura 9: Comparação do Z-IMC entre os genótipos  

* RAF1 vs. outros genótipos, p < 0,001; † KRAS vs. outros genótipos, p <0,001 
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4.2.3.3  Correlação genótipo-fenótipo em relação ao tipo de 

mutação do PTPN11 

Baseado em estudos prévios da literatura (44, 75), classificamos as 

mutações no PTPN11 conforme o seu efeito sobre a atividade tirosina 

fosfatase constitutiva da SHP-2 em: 

 

1- Mutações com menor atividade constitutiva:  

 p.F285S, p.N308D/S/T, p.T468M, p.P491H/S, p.R498Q, 

p.M504V 

 

2- Mutações com maior atividade constitutiva: 

 p.N58D, p.G60A, p.D61G/N, p.Y62D, p.Y63C, p.A72G, 

p.T73I, p.Q79R 

 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as mutações 

com maior ou menor atividade fosfatase constitutiva em relação às variáveis 

de crescimento e em relação ao tipo e frequência de cardiopatia. Mesmo 

quando analisamos as mutações que apresentam maior número de 

pacientes e a atividade tirosina-fosfatase bem caracterizada, não se 

observou correlação genótipo fenótipo (Tabela 14). 
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Tabela 14: Características clínicas dos pacientes com mutação no PTPN11 com 

maior ou menor atividade constitutiva tirosina fosfatase da SHP-2 

Atividade PTP 
Maior atividade 

constitutiva 
Menor atividade 

constitutiva 
p 

N 29 31 NS 

Cardiopatia (%) 24 (83) 23 (74) NS 

EVP (%)  19 (79) 19 (83) NS 

MCH (%) 1 (4) 2 (9) NS 

Outros (%) 4 (17) 2 (9) NS 

IC (anos) 9.6 ± 4.2 10.5 ± 7.5 NS 

Z-Altura  -2.9 ± 1.2 -2.4 ± 1.1 NS 

Z- altura < -2 (%)  22 (76) 21 (68) NS 

PTP – tirosina fosfatase; EVP – Estenose de valva pulmonar; MCH – Miocardiopatia Hipertrófica; IC – 
idade cronológica; NS – não significante. 

 

 

4.2.3.4  Análise da influência dos polimorfismos do gene KRAS sobre 

o fenótipo dos pacientes com mutação no gene PTPN11 

Para avaliar a possibilidade dos polimorfismos encontrados no gene 

KRAS exercerem uma modulação no fenótipo dos pacientes com mutação 

no gene PTPN11, o sequenciamento do gene KRAS foi ampliado para os 71 

pacientes com mutação no gene PTPN11. As variáveis analisadas foram: Z-

altura, Z-MC e as frequências de cardiopatia e de baixa estatura (BE, Z-

altura ≤ -2). Todos os três polimorfismos encontrados não apresentaram 

diferenças em relação ao fenótipo cardíaco ou de baixa estatura (Tabela 15). 

A influência da presença dos polimorfismos encontrados no gene 

KRAS (IVS4 +92 A>G, IVS5 -9 C>T e c.704 T>C) sobre o fenótipo dos 
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pacientes com mutação no gene PTPN11 também foi investigada. As 

variáveis fenotípicas analisadas foram: tipo e frequência de cardiopatia e 

comprometimento da estatura. Não foram encontradas correlações entre a 

presença dos polimorfismos do gene KRAS e o fenótipo dos pacientes com 

mutação no gene PTPN11. 

 

Tabela 15: Características clínicas dos 40 pacientes com mutação no PTPN11 e 

polimorfismos no gene KRAS 

 Íntron 4 Íntron 5 Éxon 6 

ID rs 76433096 rs 12313763 rs 17473423 

Genótipo A/A A/G C/C C/T T/T T/C 

N 29 11 33 7 14 25 

Frequência de 
Cardiopatia (%) 

20 (69) 10 (91) 20 (83) 4 (57) 11 (79) 19 (76) 

Z-Altura -2.5 ± 1.2 -2.9 ± 1.2 -2.7 ± 1.1 -2.1 ± 1.1 -2.7 ± 1.2 -2.5 ± 1.2 

Frequência de 
BE (%) 

19 (66) 9 (82) 25 (76) 6 (86) 10 (71) 17 (68) 

Z-IMC -0.7 ± 1.3 -0.8 ± 1.1 -0.8 ± 1.3 -0.3 ± 1.0 -0.8 ± 1.1 -0.7 ± 1.3 

BE: Baixa estatura 

 

 

4.2.3.5  Análise do fenótipo das mutações mais frequentemente 

encontradas nos genes PTPN11 e RAF1 

A mutação p.N308D foi a mais frequentemente observada em nossa 

casuística de pacientes com mutação no gene PTPN11, enquanto a 

mutação p.S257L foi a mutação mais frequentemente encontrada entre os 

pacientes portadores de mutação no gene RAF1. As características clínicas 

dos pacientes com ambas mutações estão resumidas na Tabela 16.  
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A comparação entre os pacientes portadores dessas 2 mutações 

resultou na observação de diferenças em relação ao tipo cardiopatia 

característico de cada mutação. Enquanto a mutação p.N308D é 

caracterizada pela presença de EVP, a mutação p.S257L é caracterizada 

pela presença de miocardiopatia hipertrófica. Além disso, os pacientes 

carreadores da mutação p.S257L apresentam maior comprometimento da 

altura em relação aos pacientes portadores da mutação p.N308D. 

 

Tabela 16: Características clínicas dos pacientes carreadores das duas mutações 

mais frequentes na casuística de pacientes com SN: p.N308D do gene PTPN11 e 

p.S257L do gene RAF1 

 
Pacientes com 

mutação p.N308D 
do gene PTPN11 

Pacientes com 
mutação p.S257L 

do gene RAF1 
P 

N 16 7 NS 

Deformidade torácica (%) 10 (62) 4 (57) NS 

Pectus Excavatum (%) 4 (40) 1 (25) NS 

Pectus Carinatum (%) 2 (20) 1 (25) NS 

Carinatum + Excavatum (%) 4 (40) 2 (50) NS 

Cardiopatia Congênita (%) 10 (62) 7 (100) NS 

Estenose de valva pulmonar (%) 10 (100) 0 0.007 

Miocardiopatia Hipertrófica (%) 0 7 (100) <0.001 

Baixa estatura (%) 11 (69) 7 (100) NS 

Z-altura -2.4 ± 0.7 -3.1 ± 0.5 0.03 
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4.2.4  Análise do eixo GH / IGF-1 

 

4.2.4.1  Análise das concentrações de GH após estímulo 

farmacológico 

Foi realizado o teste da clonidina em 70 pacientes que se encontravam 

pré-púberes no momento da primeira avaliação. A concentração do pico de 

GH variou de 3.4 a 38.4 ng/ml, com média de 13 ± 8.0 ng/ml. Nenhum 

paciente apresentou deficiência de hormônio de crescimento. Não houve 

diferença significativa entre o pico de GH entre os pacientes com e sem 

mutação (12 ± 6.0 e 14 ± 7.6 ng/ml, respectivamente). 

 

 

4.2.4.2  Análise das concentrações basais de IGF-1 e IGFBP-3 nos 

pacientes com SN com e sem mutação nos genes estudados 

As concentrações basais de IGF-1 e IGFBP-3 foram obtidas em 84 

(55%) e 76 (50%) pacientes, respectivamente. A média do escore-Z das 

concentrações basais de IGF-1 foi de -1.0 ± 1.3. Não foram encontradas 

diferenças entre os pacientes com e sem mutação em relação às 

concentrações basais de IGF-1 (-0.9 ± 1.3 vs -1.4 ± 1.3; p = 0.2). A média do 

escore-Z das concentrações basais de IGFBP-3 foi de -0.7 ± 1.0. Não foram 

encontradas diferenças entre os pacientes com e sem mutação em relação 

às concentrações basais de IGFBP-3 (-0.7 ± 1.0 vs -0.7 ± 1.0; p = 0.8). 
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Na avaliação da correlação genótipo-fenótipo, não foram encontradas 

diferenças Z-IGF-1 e Z-IGFBP-3 entre os pacientes com mutações nos 

genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS. 

 

 



 

 

5  DISCUSSÃO 
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A síndrome de Noonan constitui uma das mais frequentes síndromes 

genéticas com herança mendeliana. Além da sua importância para 

cardiologistas e geneticistas, pacientes com SN são frequentemente 

avaliados por endocrinologistas devido a distúrbio de crescimento, atraso 

puberal e/ou criptorquidia. Até o momento, mutações nos genes PTPN11, 

KRAS, SOS1, RAF1, MEK1, BRAF, NRAS, SHOC-2 e CBL (20, 24-34) foram 

descritas na SN, numa frequência em torno de 75%(76). Isso representa uma 

grande heterogeneidade genética que se expressa em um fenótipo bastante 

variável.  

No presente estudo, avaliamos a frequência de mutação nos genes 

PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS em uma grande casuística de pacientes com 

SN e posteriormente avaliamos os padrões de crescimento dos pacientes 

com mutação identificada. A nossa casuística preencheu os critérios 

diagnósticos propostos para a SN (5) e amplamente utilizados na literatura. 

Algumas características clínicas importantes para o diagnóstico da SN, como 

deformidade torácica, cardiopatia congênita e baixa estatura, foram 

observadas com frequência semelhante à observada em estudos prévios (8-

10), reforçando a adequação do diagnóstico clínico. 

No total, mutações nos genes PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS foram 

encontradas em 99 pacientes (65%) do nosso estudo. Isoladamente, cada 

gene contribuiu com uma frequência de participação semelhante à descrita 
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na literatura, com predominância de mutações no gene PTPN11 (47%). As 

mutações encontradas neste gene agruparam-se principalmente nos éxons 

3, 8 e 13. O estudo destes 3 éxons permitiu identificar mutações em 43% 

dos pacientes analisados. Além disso, o códon 308 pode ser considerado 

hot spot na nossa casuística, uma vez que abrangeu 31% das mutações no 

PTPN11 (p.N308D, p.N308S e p.N308T). As mutações encontradas no gene 

PTPN11 em nosso estudo já foram anteriormente descritas e predizem um 

aumento da atividade tirosina fosfatase da SHP-2.  

As mutações encontradas no gene SOS1 comprometeram resíduos 

localizados na ligação entre domínios DH-PH (Asn190, The266 e Met269), 

na hélice de ligação (Arg552) e no domínio CDC25 (Lys728 e Glu846). 

Essas alterações desregulam a auto-inibição da atividade da proteína SOS1, 

aumentando sua capacidade de ativar a proteína RAS (25), ou seja, também 

resultando em ganho de função dessa proteína. Os éxons 6 e 10 

concentraram 77% das mutações encontradas no gene SOS1, o que 

equivale a 7% da casuística total. 

As mutações do gene RAF1 encontradas na nossa casuística 

concentraram-se exclusivamente no éxon 7, onde está localizada a Ser259, 

importante para a ligação da proteína 14-3-3 e manutenção da proteína 

RAF1 na sua conformação inativa. A sequência de reconhecimento 

consenso da proteína 14-3-3 é RSXpSXP e mutações nos resíduos 

correspondentes (Arg256, Ser 257, Ser259 e Pro261) já foram descritos na 

literatura (28, 29). A mutação p.S257L esteve presente em 7/10 pacientes com 

mutação no gene RAF1. Essa mutação também foi associada à presença de 
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miocardiopatia hipertrófica em estudos anteriores (28, 29, 58) assim como na 

presente casuística.  

A mutação mais frequente no gene KRAS foi a mutação p.V14I, 

correspondendo a 60% das mutações encontradas neste gene. Esta mutação 

já foi descrita como somática em alguns tipos de câncer, inclusive leucemia 

mieloide aguda (77). Estudos funcionais desta mutação mostraram diminuição 

da atividade GTPase intrínseca da proteína KRAS comparada com a 

proteína wild-type, resultando em uma redução da inativação da proteína e 

aumento da transdução do sinal via MAPK (78).  

Mutações somáticas envolvendo os genes PTPN11, KRAS e RAF1 são 

frequentemente relacionadas ao câncer, ao contrário das mutações no gene 

SOS1. Entretanto, ainda não há uma estimativa do risco total de câncer em 

pacientes com SN. Doenças mieloproliferativas e leucemias ocorrem em 

aproximadamente 50% dos pacientes com SN (79). Tumores sólidos também 

são descritos, especialmente rabdomiossarcomas, neuroblastoma e lesões 

múltiplas de células gigantes (LMCG) da mandíbula (80).  

A mutação p.T73I do gene PTPN11 e a mutação p.V14I no gene 

KRAS são descritas em pacientes portadores de SN que apresentam 

leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ) (24, 79). As mutações p.M269T e 

p.R552G do gene SOS1 foram descritas recentemente em 2 pacientes com 

SN que apresentaram tumor de células de Sertoli e tumor de células 

granulares (80), respectivamente. Nenhum paciente da presente casuística 

apresentou a ocorrência de neoplasia maligna. Porém, 2 pacientes 

carreando mutações no gene PTPN11 (p.N308S e p.Q510P) apresentaram 
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LMCG da mandíbula, sendo um deles descrito em relato anterior (81). Isso 

reforça a importância do acompanhamento desses pacientes no que 

concerne ao risco de desenvolvimento de tumores. 

A análise da distribuição das mutações em nossa casuística, permite 

propor uma melhor estratégia para o estudo molecular de pacientes com SN, 

iniciando o estudo pelos éxons 3, 8 e 13 do PTPN11, seguido dos éxons 6 e 

10 do SOS1 e éxon 7 do RAF1 nos pacientes sem miocardiopatia 

hipertrófica. Já nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, o estudo deve 

ser iniciado pelo éxon 7 do RAF1, seguindo o estudo pelas regiões hotspot 

do PTPN11 e SOS1. Com esta estratégia identificamos 86% das mutações 

(intervalo de confiança: 79-93%) referidas em nosso estudo através da 

análise de apenas 6 éxons, tornando mais eficiente a avaliação molecular 

destes pacientes. O estudo dos éxons remanescentes estaria reservado 

para os pacientes sem mutações identificadas. 

Os estudos que avaliaram o crescimento na SN foram elaborados 

previamente ao conhecimento do diagnóstico molecular. É sabido que o 

diagnóstico clínico da SN pode ser muito difícil, particularmente em 

pacientes com formas leves (10). Além disso, uma mudança acentuada do 

fenótipo com a idade tem sido bem documentada, resultando em um 

fenótipo sutil em pacientes adultos (4). Essas dificuldades podem ter 

colaborado para a inclusão de pacientes com fenótipo mais típico nas 

coortes anteriores. Nesse contexto, para avaliação do crescimento de 

pacientes com SN, incluímos apenas pacientes com diagnóstico molecular 

confirmado, independentemente da gravidade da manifestação clínica. Esta 
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abordagem permitiu uma representação adequada do amplo espectro 

fenotípico dos pacientes com SN.  

Em termos de crescimento pré-natal, nossos resultados foram 

semelhantes aos descritos anteriormente na literatura (8, 10), mostrando que 

pacientes com SN apresentaram crescimento pré-natal preservado. No 

entanto, a nossa frequência de prematuridade (15%) foi superior à média 

relatada para os padrões brasileiros (6,5%) (82). É frequente o relato de 

polidramnio na SN, o que poderia ser a causa da prematuridade na nossa 

casuística, porém os dados referentes às condições de nascimento não 

estavam disponíveis na maioria dos casos para confirmar esta hipótese. 

O comprometimento do crescimento pós-natal iniciou-se já a partir do 

primeiro ano de vida, acentuando-se na puberdade. A altura final atingida foi 

menor do que a média da população normal brasileira, correspondendo a um 

Z-altura de -2,3 e -2,2 para o sexo masculino e feminino, respectivamente (73). 

O comprometimento do crescimento foi semelhante ao observado na coorte 

da Alemanha (Z-altura final de -2,5 para homens e -2,2 para mulheres) (15) e 

da América do Norte (Z-altura de -2,4 e -2,2 para o sexo masculino para o 

feminino, respectivamente) (61).  

A causa da baixa estatura pós-natal na SN permanece não 

esclarecida. A proteína SHP-2 regula negativamente a sinalização via 

JAK/STAT5 através da desfosforilação dos resíduos Tyr487 e Tyr595 

(principalmente) do receptor de GH (83). Em consequência, as baixas 

concentrações de IGF-1 sugerem resistência parcial ao hormônio de 

crescimento nos pacientes com mutação no PTPN11 (21, 63, 65). Entretanto, 
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ainda não há uma hipótese para explicar o mecanismo da baixa estatura nos 

pacientes com mutação nos outros genes da via RAS/MAPK.  

A secreção de GH é normal nos pacientes com SN. Corroborando 

essa afirmação, nenhum paciente da nossa casuística foi considerado 

deficiente pra secreção de GH após teste farmacológico. Em contraste, as 

concentrações de IGF-1 observadas nos pacientes com SN corresponderam 

a -1 desvio-padrão da média da população normal, semelhante ao relatado 

na literatura (21, 63, 65). O Z-IGF-1 foi semelhante entre os genótipos, assim 

como, o Z-IGFBP-3. Entretanto, o número de pacientes avaliados em cada 

genótipo foi pequeno, devendo esse resultado negativo ser analisado com 

cautela. 

A avaliação da correlação genótipo-fenótipo mostrou que o crescimento 

pós-natal foi mais comprometido nos pacientes que carreiam mutações no 

gene RAF1 em relação ao pacientes com mutação nos genes PTPN11 e 

SOS1. Essa observação já foi corroborada na literatura em trabalhos 

recentes que avaliaram a correlação genótipo-fenótipo na SN (58, 84). A razão 

para que mutações comprometendo a mesma via de sinalização resultem 

em fenótipos distintos ainda permanece não esclarecida. 

A via RAS/MAPK traduz o sinal gerado por fatores de crescimento da 

superfície celular ao núcleo e, dependendo da célula em questão, participa 

de diversas funções biológicas como crescimento celular, sobrevivência e 

diferenciação. Apesar de o sinal ser passado de proteína para proteína, 

muitas moléculas estão envolvidas neste processo e cada uma desempenha 

uma função diferente (85). Além disso, diversos hormônios utilizam a via 
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RAS/MAPK no processo de crescimento, principalmente na placa epifisária 

onde IGF-1 e FGFs (fibroblast growth factors) apresentam papel fundamental 

no crescimento linear.  

Nesse sentido, para tentar entender a variabilidade fenotípica dos 

pacientes com SN, investigamos se a atividade tirosina-fosfatase das 

mutações encontradas no gene PTPN11 poderia exercer influência no 

fenótipo dos pacientes. Parece coerente que mutações com maior atividade 

tirosina-fosfatase tenham maior efeito deletério em relação ao fenótipo 

relacionado com crescimento por interferir mais com a sinalização do GH. 

Entretanto, não foi possível correlacionar a atividade tirosina-fosfatase com a 

frequência e intensidade da baixa estatura. 

Outra possibilidade aventada foi se a presença de polimorfismos em 

outros genes da via de sinalização RAS/MAPK poderia modular o fenótipo 

de pacientes com mutação no gene PTPN11. Estudamos os polimorfismos 

do KRAS devido à frequência encontrada na nossa casuística. Até onde é do 

nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a avaliar a influência de 

polimorfismos do KRAS no fenótipo de pacientes com mutação no gene 

PTPN11. Não encontramos correlação entre os polimorfismos do gene 

KRAS e a frequência e o tipo de cardiopatia e a frequência e intensidade da 

baixa estatura nos pacientes com SN. 

Ainda em relação à correlação genótipo-fenótipo, avaliamos a 

recorrência de 2 mutações distintas: p.N308D no gene PTPN11 e p.S257L 

no gene RAF1. É interessante notar que o fenótipo observado nos pacientes 

com a mutação p.N308D é distinto do observado nos pacientes com a 
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mutação p.S257L, tanto em relação ao tipo de cardiopatia e à intensidade da 

baixa estatura. Essa observação reforça a nossa sugestão de pesquisar o 

gene RAF1 em pacientes com miocardiopatia hipertrófica e o gene PTPN11 

nos pacientes com EVP. 

O presente estudo foi o primeiro que avaliou o IMC dos pacientes com 

SN. Na nossa casuística, o Z-IMC observado em pacientes com SN adultos 

foi mais baixo quando comparado ao padrão brasileiro, em ambos os sexos (73). 

Observando a curva derivada no nosso estudo para o IMC x Idade, não é 

possível notar o catch-up, normalmente observado em torno dos 6-7 anos de 

idade na curva de referência da população normal (74). Além disso, o IMC 

dos pacientes com SN caiu em torno de 1 desvio-padrão da média após os 

8 anos de idade e se manteve assim até a idade adulta.  

É importante ressaltar que o IGF-1 também pode ser utilizado como 

marcador nutricional (86). Os achados referentes ao IMC juntamente com as 

baixas concentrações de IGF-1 observados na nossa casuística levantam a 

possibilidade de que mutações associadas com a SN possam ter influência 

no metabolismo e no controle do balanço energético. Assim com o IGF-1, a 

insulina e a leptina exercem suas funções através de receptores tirosina-

quinase (87, 88). O aumento da transdução do sinal via RAS/MAPK presente 

nas mutações relacionadas à SN pode alterar as ações da insulina e da 

leptina, perturbando o controle da saciedade. O perfil metabólico dos 

pacientes com SN ainda não foi pesquisado, sendo de grande interesse 

caracterizar o metabolismo dos pacientes com SN para melhor esclarecer 

esses achados. 
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Gráficos de crescimento específicos para síndromes genéticas já 

foram descritos previamente e são um importante instrumento para 

compreender o curso natural do crescimento nos pacientes afetados (89-92). 

Em razão disso, os gráficos para Altura x Idade e IMC x Idade derivados dos 

nossos resultados traduzem o comportamento do crescimento natural da SN 

e permitem o adequado acompanhamento desses indivíduos a fim de 

identificar aqueles que necessitam de ações específicas. 

Acreditamos que a variabilidade fenotípica presente nessa síndrome 

esteja diretamente ligada aos diferentes papéis exercidos pelas proteínas 

que participam da via RAS/MAPK, sendo o aumento da transdução do sinal 

o resultado comum. Na última década, muito se avançou em direção à 

compreensão dos efeitos das mutações causadoras da SN sobre essa 

importante via de sinalização. Entretanto, mais estudos em relação à via 

RAS/MAPK serão necessários para esclarecer as questões relacionadas ao 

crescimento e outras características fenotípicas da SN. 

 

 
 
 
 
 



 

 

6  CONCLUSÕES 
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 Mutações missense em heterozigose nos genes PTPN11, SOS1, RAF1 

e KRAS são identificados em 65% (intervalo de confiança: 57 – 73%) 

dos pacientes com síndrome de Noonan. 

 O estudo dos éxons 3, 8 e 13 do PTPN11, éxons 6 e 10 do SOS1 e éxon 

7 do RAF1 permitem estabelecer o diagnóstico molecular em 86% 

(intervalo de confiança: 79-93%) dos pacientes com síndrome de Noonan. 

 Os pacientes com SN e mutação no gene RAF1 apresentam maior 

frequência de miocardiopatia hipertrófica enquanto pacientes com 

mutações no PTPN11 ou SOS1 apresentam maior frequência de 

estenose de valva pulmonar. 

 A variabilidade fenotípica observada nos pacientes com mutação no 

PTPN11 não pode ser explicada pelo grau que estas mutações 

influenciam a atividade tirosina fosfatase da SHP-2 nem pela presença 

de polimorfismos no gene KRAS. 

 Foram construídas curvas de referência para Altura e Índice de Massa 

Corpórea para idade e sexo específicas para pacientes com síndrome 

de Noonan. 
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 O crescimento pré-natal é preservado na SN com comprometimento da 

altura já no primeiro ano de vida.  

 Pacientes com mutação no gene SOS1 apresentam menor prejuízo do 

crescimento pós-natal em relação aos pacientes com mutações nos 

genes PTPN11 e RAF1. 

 O IMC dos pacientes com mutação nos genes causadores da SN está 

aproximadamente -1 desvio-padrão abaixo da média da população normal. 

 Pacientes com mutação no gene RAF1 apresentam menor 

comprometimento do IMC em relação aos pacientes com mutações nos 

genes PTPN11 e SOS1. 

 



 

 

7  ANEXOS 
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Anexo A: Pares de primers dos genes estudados  

 

1- Pares de primers para amplificação do PTPN11 

Éxon Primer Sense  Primer Anti-sense Anelamento 

1 AGGGGACGAGGAGGGAAC GGGCAGCTGCACAGTCTC 67oC 

2 ACTGAATCCCAGGTCTCTACCAAG CAGCAAGCTATCCAAGCATGGT 60oC 

3 CGACGTGGAAGATGAGATCTGA CACGTACCAAGTATATGCAGGAATG 60oC 

4 GATTGATCAATCCCTTGGAGGAATG GTCACCAGACCCAACGTGGTG 60oC 

5 CTGCAGTGAACATGAGAGTGCTTG GTTGAAGCTGCAATGGGTACATG 60oC 

6 TGCATTAACACCGTTTTCTGT GTCAGTTTCAAGTCTCTCAGGTC 54oC 

7 GAACATTTCTCAGGATGAATTCC GGTACAGAGGTGCTAGGAATCA 56oC 

8 e 9 TGGACTAGGCTGGGGAGTAA TCAAATTTCTCCTAGTCCCTTTTT 56oC 

10 GCAAGACTTGAACATTTGTTTGTTGC GACCCTGAATTCCTACACACCATC 60oC 

11 CAAAAGGAGACGAGTTCTGGGAAC GCAGTTGCTCTATGCCTCAAACAG 60oC 

12 GTCCCAAAGAGTAGACATTGTTTC GACTGTTTTCGTGAGCACTTTC 56oC 

13 CAACACTGTAGCCATTGCAACA CGTATCCAAGAGGCCTAGCAAG 60oC 

14 ACCATTGTCCCTCACATGTGC CAGTGAAAGGCATGTGCTACAAAC 60oC 

15 CAGGTCCTAGGCACAGGAACTG ACATTCCCAAATTGCTTGCCT 60oC 

 

2- Pares de primers para amplificação do RAF1 

Éxon Primer Sense  Primer Anti-sense Anelamento 

2 TGTATTGTGTTCTTGGGTTGAA TAATGTGCTCCACAGGCAGA 60oC 

3 ATTTCTGTGCCCACCTTTCC CATAGCTATTTGAAGCTAGAAGATCC 60oC 

4 TGTTATTTCTATTGAACTTTGATCTTG CATACGCATATTACCTGAGAAATC 60oC 

5 TTTTTGGAGGCCAAGAAATG TCCAGACCTGTCAGTCAAAATC 60oC 

6 CAAGGCATGCTGATTGTCTC GGAGGGAATGCGAAGAAACT 60oC 

7 CAAATATGTACTTGAAAGACTTCACCA AAAACTCTGAAATAAGTATCAACCTC 60oC 

8 e 9 TTTTTCCCTCCCCCAGAG AATTTCCAACGAGGTTTTTCTT 60oC 

10 AGACAAAAATTGGAAGTATGGTTAAT CAGGTATAATCAAGTATGTAAGGGAGA 60oC 

11 TCCTCAAAACTAGGTTATTTGAAAGAC GCGGCACAGTCCACTAACTC 60oC 

12 CGACAGCACAGAACCCACT CCAGAGGCTTGTGCAAAGAT 60oC 

13 CAGGCCTTCAGTGGCTTTAC AAAGCCTCCCTTCTGTTTCC 60oC 

14 TGACCATTCTTTTGAAACCAGA AGGCATTCCTTTTGCCCTAT 60oC 

15 e 16 ATGTGGGGACTGAAGAATGG CTCCCACCTTATATTGCCATC 60oC 

17 TGAGACACAGCTAATGAGAGCA CTGCTGGCTTCTCCTCCTC 60oC 
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3- Pares de primers para amplificação do KRAS 

Éxon Primer Sense  Primer Anti-sense Anelamento 

2 GTGTGACATGTTCTAATATAGTCA GAATGGTCCTGCACCAGTAA 61.8oC 

3 TCAAGTCCTTTGCCCATTTT TGCATGGCATTAGCAAAGAC 61.8oC 

4 TTGTGGACAGGTTTTGAAAGA AGAAGCAATGCCCTCCTAAG 61.8oC 

5 CTCAAGCTCATAATCTCAAACTTCT GTAGTTCTAAAGTGGTTGCCACC 61.8oC 

6 GACAAAACACCTATGCGGATGA GTCAACAGTCTGCATGGAGCA 61.8oC 

 

4- Pares de primers para amplificação do SOS1 

Éxon Primer Sense  Primer Anti-sense Anelamento 

1 CTGTTCCGCGCTGCGAGC CGAGACCGGGAAGAAAGACG 67.3 oC 

2 TGCCCGGCCACAAACCCAC CCCTGTTCACTGACATTACAACC 61.8 oC 

3 CAGGATGTGATATTCCCCCTAG CCTTCTCACCACATAAATCTCTGG 61.8 oC 

4 GTTGGTAAGCACAGGCCTC CTGGAGATATTCCCCAACAC 61.8 oC 

5 CAGAGAACTTAGAGCATTTCAC GTGATCATGAATTAAGTCCCAC 61.8 oC 

6 TGCAAATTGTACACCTTTGCAG AGCTGGAAAGAAGTAAGACTC 61.8 oC 

7 e 8 TGTGCTCGCATAGTCGTGCC CACTAATGTGCAGGGTACTCAC 46.7 oC 

9 GCCTGTCACAAGATATAACCC GAGGGAACTGGGATCCCTG 64 oC 

10 CATGAGCTCTAGGTTTTCTGTCA CACAATAAACCCATGCAGGA 61.8oC 

11 GTCCAAAGCCTTCTACTTGGC GAAAAGGATCTTAGCTCAATCTC 50.5oC 

12 GACTGGTGAAAACGTTTGTGG CTCCTTGTTTGGGAAAGGTCC 56.7oC 

13 CAAACAAGGAGAGGGGTGAC TACTGAGCCCCAATGACATC 56.7oC 

14 TCAGGTGTCATCCGTGTGAC AACCCTATAAGGCAGAAATCAG 61.8oC 

15 GTTTTCACAGACCTTTCTGTTGG GACAGAGCAAAACTCCGTCTC 59.6oC 

16 TTATACTATCGCCACCCCCCTA CTACTGAAAAGACAAATGAG 54oC 

17 GGGCGTTTCTGTTAGCCTAG TTCTAAAGGGCTTCAGGTGC 59.6oC 

18 GGCAACTGAGATGGTACAGTG CTCCCCTATAAAATAAACCTGCC 59.6oC 

19 GGCAGGTTTATTTTATAGGGGAG GGAAGTGGGATATTCCTGGAC 56.7oC 

20a TAGCTGAATTTTACCAGGCAC CTGTGGTACTGGAAGCACCAG 56.7oC 

20b CCACACCTCTGCAGCAGGAG GTTGGTGGAGTTTAGAATTTGTC 56.7oC 

21 CTTCTCAAAAGTAAGTAGTAA GTACCAATGCTGCCAGACCC 53.4oC 

22 GTCTGCATGCTTTTATGGCAG GAGAACTAAACTAGACAGCCG 61.8oC 

23a TAGCATCCTGCCAATAGCATG GTGCCGTGAGGAGAAGGTG 61.8oC  

23b CCACCACGAGAACCTGTGAG GCTGGCACATTCAGTGCATCC 61.8oC 
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Anexos 

Anexo B: Valores de percentil para altura e IMC em relação à 

idade no sexo masculino e feminino 

Altura x Idade: sexo masculino 

Idade Percentil 

anos P3% P10% P25% P50% P75% P90% P97% 

0.0 45.0 46.2 47.6 49.2 51.0 52.6 54.4 

0.3 49.0 50.4 51.9 53.7 55.6 57.4 59.4 

0.5 52.9 54.4 56.1 58.0 60.1 62.1 64.2 

0.8 56.7 58.3 60.1 62.2 64.4 66.5 68.8 

1.0 60.2 61.9 63.8 66.0 68.4 70.7 73.2 

1.3 63.4 65.3 67.2 69.6 72.1 74.6 77.2 

1.5 66.3 68.2 70.3 72.8 75.5 78.1 80.8 

1.8 68.9 70.9 73.1 75.7 78.5 81.2 84.0 

2 71.2 73.3 75.6 78.3 81.2 84.0 87.0 

3 78.5 80.9 83.4 86.4 89.7 92.9 96.2 

4 84.2 86.7 89.5 92.8 96.4 99.9 103.6 

5 88.9 91.7 94.7 98.3 102.1 105.8 109.8 

6 93.5 96.4 99.6 103.4 107.5 111.5 115.7 

7 98.4 101.5 104.9 108.9 113.3 117.6 122.1 

8 102.9 106.2 109.8 114.0 118.6 123.1 127.9 

9 106.8 110.2 113.9 118.3 123.1 127.8 132.8 

10 110.4 113.9 117.8 122.4 127.4 132.2 137.4 

11 114.1 117.7 121.7 126.5 131.6 136.6 142.0 

12 117.7 121.4 125.5 130.4 135.8 140.9 146.5 

13 121.0 124.9 129.1 134.1 139.5 144.9 150.5 

14 124.6 128.6 132.9 138.1 143.7 149.1 154.9 

15 129.0 133.1 137.5 142.9 148.6 154.2 160.2 

16 133.1 137.3 141.9 147.3 153.2 159.0 165.1 

17 136.1 140.4 145.0 150.5 156.5 162.3 168.5 

18 138.5 142.8 147.5 153.1 159.1 165.0 171.2 

19 140.8 145.1 149.9 155.5 161.5 167.4 173.7 

20 143.1 147.5 152.2 157.8 163.9 169.8 176.1 
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Anexos 

Altura X Idade: sexo feminino 

Idade Percentil 

anos P3% P10% P25% P50% P75% P90% P97% 

0.0 42.7 44.8 46.5 48.0 49.3 49.8 51.1 

0.3 47.0 49.2 51.0 52.7 54.1 54.7 56.1 

0.5 51.2 53.5 55.5 57.2 58.8 59.4 61.0 

0.8 54.6 57.0 59.0 60.9 62.6 63.3 65.0 

1.0 58.5 61.0 63.1 65.2 66.9 67.7 69.6 

1.3 61.5 64.1 66.3 68.5 70.3 71.1 73.2 

1.5 64.9 67.6 69.9 72.1 74.1 75.0 77.2 

1.8 67.5 70.2 72.6 74.9 76.9 77.9 80.2 

2 70.2 72.9 75.4 77.8 79.9 80.9 83.4 

3 77.3 80.1 82.7 85.4 87.8 88.9 91.8 

4 82.7 85.6 88.3 91.1 93.8 95.0 98.2 

5 87.9 90.8 93.6 96.6 99.5 100.9 104.4 

6 93.2 96.2 99.2 102.4 105.5 107.0 110.9 

7 98.3 101.5 104.7 108.2 111.5 113.1 117.3 

8 102.4 105.9 109.3 112.9 116.4 118.1 122.5 

9 106.2 109.9 113.5 117.4 121.1 122.8 127.4 

10 109.8 113.8 117.7 121.8 125.6 127.5 132.2 

11 113.2 117.6 121.7 126.0 130.1 131.9 136.8 

12 116.7 121.4 125.7 130.3 134.5 136.4 141.5 

13 120.4 125.4 130.0 134.7 139.1 141.1 146.3 

14 123.8 129.0 133.8 138.7 143.2 145.3 150.6 

15 126.9 132.2 137.1 142.2 146.8 149.0 154.4 

16 129.1 134.5 139.5 144.7 149.4 151.6 157.1 

17 130.6 136.1 141.2 146.4 151.2 153.4 158.9 

18 131.8 137.5 142.7 147.9 152.7 154.9 160.4 
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Anexos 

IMC x Idade: sexo masculino 

Idade Percentil 

anos P3% P10% P25% P50% P75% P90% P97% 

0 10.7 12.2 13.4 14.5 15.5 16.3 17 

0.3 12.8 13.8 14.7 15.8 16.7 17.6 18.4 

0.5 13.5 14.4 15.3 16.3 17.3 18.2 19.1 

1 13.9 14.8 15.6 16.6 17.5 18.4 19.3 

1.5 13.8 14.5 15.3 16.2 17.2 18 18.9 

2 13.6 14.3 15.1 15.9 16.8 17.7 18.5 

3 13.6 14.2 15 15.8 16.7 17.5 18.3 

4 13.5 14.2 14.9 15.7 16.5 17.4 18.2 

5 13.5 14.1 14.8 15.6 16.5 17.3 18.2 

6 13.5 14.1 14.8 15.6 16.5 17.3 18.2 

7 13.5 14.1 14.8 15.6 16.5 17.4 18.3 

8 13.5 14.1 14.8 15.7 16.6 17.5 18.5 

9 13.6 14.2 14.9 15.8 16.7 17.6 18.7 

10 13.7 14.3 15 15.9 16.9 17.9 18.9 

11 13.9 14.5 15.2 16.1 17.1 18.1 19.2 

12 14.1 14.7 15.5 16.4 17.4 18.5 19.6 

13 14.3 15 15.8 16.7 17.8 18.9 20.1 

14 14.6 15.3 16.1 17.1 18.2 19.3 20.6 

15 14.9 15.6 16.5 17.5 18.6 19.8 21.1 

16 15.2 16 16.8 17.9 19.1 20.3 21.7 

17 15.6 16.4 17.2 18.3 19.5 20.8 22.3 

18 16 16.7 17.6 18.7 20 21.4 22.9 

19 16.3 17.1 18 19.2 20.5 21.9 23.6 

20 16.7 17.5 18.4 19.6 21 22.5 24.2 
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Anexos 

IMC x Idade: sexo feminino 

Idade Percentil 

anos P3% P10% P25% P50% P75% P90% P97% 

0 9.7 11 12.4 14 15.7 16.5 18.8 

0.3 10.8 11.9 13.2 14.7 16.4 17.3 19.9 

0.5 11.5 12.5 13.6 15.1 16.8 17.7 20.6 

1 13 13.8 14.8 16.1 17.8 18.8 22.4 

1.5 13.2 13.9 14.9 16.2 17.8 18.8 22.5 

2 13.2 14 14.9 16.1 17.8 18.8 22.6 

3 13.2 13.9 14.8 16 17.6 18.6 22.4 

4 13 13.6 14.5 15.6 17.1 18.1 21.9 

5 12.7 13.3 14.1 15.2 16.6 17.5 21.3 

6 12.4 13 13.8 14.8 16.2 17.1 20.8 

7 12.3 12.8 13.6 14.6 15.9 16.8 20.5 

8 12.2 12.8 13.5 14.5 15.8 16.7 20.4 

9 12.3 12.9 13.6 14.6 15.9 16.8 20.5 

10 12.5 13.1 13.8 14.8 16.1 17 20.8 

11 12.9 13.4 14.1 15.1 16.5 17.4 21.3 

12 13.2 13.8 14.5 15.5 16.9 17.8 21.9 

13 13.7 14.3 15 16.1 17.5 18.4 22.6 

14 14.2 14.8 15.6 16.6 18.1 19 23.4 

15 14.7 15.3 16.1 17.2 18.7 19.7 24.2 

16 15.2 15.9 16.7 17.8 19.4 20.4 25 

17 15.8 16.4 17.2 18.4 20 21 25.8 

18 16.3 17 17.8 19 20.6 21.7 26.6 
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Anexo C: Curvas de crescimento construídas para SN 

Curva de crescimento específica para SN: altura x idade no sexo masculino 
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Curva de crescimento específica para SN: altura x idade no sexo feminino 
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Curva de crescimento específica para SN: IMC x idade no sexo masculino 
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Curva de crescimento específica para SN: IMC x idade no sexo feminino 
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Anexos 

Anexo D: Curvas de crescimento para SN construídas por 

Ranke et. al. (15) (verde) sobreposta à curva de crescimento 

construída para SN no presente estudo nos sexos masculino 

(azul) e feminino (rosa) 

 

Curva Altura x Idade no sexo masculino 
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Anexos 

Curva de Altura x Idade no sexo feminino 
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