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RESUMO 

SANTOS-NETO, G. S. Perfil neuropsicológico da síndrome de Turner: análise a partir 
do imprinting parental. 2020. 117f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2020. 
 

 

A síndrome de Turner (ST) é uma aneuploidia com incidência populacional estimada 

de 1:2.500-3.000 das meninas nascidas vivas, variando conforme o país no qual o 

levantamento for realizado, e que é decorrente de distúrbios estruturais, ou pela 

ausência, do segundo cromossomo sexual. Esta síndrome é caracterizada por grande 

variabilidade fenotípica, pode se manifestar desde a forma clássica (meninas com 

atraso no desenvolvimento puberal e do crescimento) até aquelas com poucos sinais 

dismórficos e que são quase indistinguíveis da população geral. Dentro destes 

aspectos também é possível identificar que a depender da origem parental do 

cromossomo X preservado podem existir diferentes fenótipos clínicos. Este trabalho 

buscou investigar os aspectos neuropsicológicos da ST e possíveis diferenças 

cognitivas decorrentes da origem do cromossomo sexual preservado. Para este fim 

foram realizadas sessões de avaliação neuropsicológica com instrumentos utilizados 

abrangendo diversos aspectos da cognição humana (aspectos intelectuais, 

mnésticos, linguísticos, visuoespaciais e atencionais). O processo de avaliação 

consistiu em dividir as participantes em 4 grupos, um composto por participantes com 

presença de mosaicismos 45X/46XX, um com participantes 45X (monossomia), este 

último foi subdivide em dois grupos a depender da origem parental do cromossomo 

sexual preservado herdado (X de origem paterna e X de origem maternal). Como 

resultado foi possível identificar que pessoas com a ST possuem um perfil 

neuropsicológicos característico e que há possíveis influências da origem parental do 

cromossomo sexual preservado no perfil cognitivo das pessoas diagnósticas com esta 

síndrome. 

 

 

 

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

Síndromes Genéticas; síndrome de Turner. 



ABSTRACT 

SANTOS-NETO, G. S. Neuropsychological profile of Turner syndrome: analysis from 

parental imprinting. 2020. 117f. Thesis (Doctoral Degree) – Ribeirão Preto Medical 

School,  Sao Paulo University, 2020. 

 

Turner syndrome (ST) is an aneuploidy with an estimated population incidence of 1: 

2,500-3,000 of girls born alive, varying according to the country in which the survey is 

carried out, which is due to structural disorders, or the absence of second sex 

chromosome. This syndrome is characterized by great phenotypic variability, it can 

manifest from the classic form (girls with delayed pubertal development and growth) to 

those with few dysmorphic signs and that are almost indistinguishable from the general 

population. Within these aspects it is also possible to identify that depending on the 

parental origin of the preserved X chromosome, different clinical phenotypes may exist. 

This work sought to investigate the neuropsychological aspects of TS and possible 

cognitive differences arising from the origin of the preserved sex chromosome. For this 

purpose, neuropsychological assessment sessions were carried out with instruments 

used covering various aspects of human cognition (intellectual, ethnic, linguistic, 

visuospatial and attentional aspects). The evaluation process consisted of dividing the 

participants into 4 groups, one composed of participants with 45X/46XX mosaicism, 

one with 45X participants (monosomy), the latter was subdivided into two groups 

depending on the parental origin of the inherited preserved sex chromosome (X of 

paternal origin and X of maternal origin). As a result, it was possible to identify that 

people with TS have a characteristic neuropsychological profile and that there are 

possible influences of the parental origin of the sex chromosome preserved on the 

cognitive profile of people diagnosed with this syndrome. 

 

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

Syndromes; Turner syndrome. 
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INTRODUÇÃO  

 

Estudar o desenvolvimento humano é uma tarefa complexa que envolve 

estarmos atentos a todos os fenômenos que impactam o ciclo vital dos indivíduos; de 

modo que a compreensão dos materiais genéticos dos genitores é apenas uma parte, 

mas de fundamental importância enquanto marcador da origem dessa vida - 

hereditariedade. À Aristóteles (384-322 AEC) é atribuída a primeira concepção 

detalhada do desenvolvimento a partir da embriologia em “Da Geração dos Animais” 

(MOOR, 2005).  Nesse trabalho Aristóteles substituiu o preformacionismo por uma 

concepção epigenética aristoteliana, ao apontar que o embrião começa a se 

diferenciar progressivamente a partir de uma origem celular homogenia até que 

diferentes partes do corpo tomem formas.  

Sendo este trabalho oriundo da abordagem de síndromes genéticas 

transpassado por uma perspectiva neuropsicológica desenvolvimentista, as teorias 

utilizadas enquanto aportes teóricos, são de sistemas neuromaturacionais dinâmicos. 

Nessa óptica se assume que o córtex cerebral é a parte mais importante do processo 

evolutivo das habilidades cognitivas humanas e o seu substrato biológico. Portanto, 

todos os mamíferos possuem um desenvolvimento cortical similar, produzindo 

modificações quantitativas e qualitativas durante o mesmo. Para Gazzaniga (2009) 

não há mais qualquer desacordo entre os cientistas quanto ao fato de que as 

habilidades geradas a partir do córtex cerebral são as características que mais 

distinguem os seres humanos das demais espécies, e entender os princípios que 
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governam o seu desenvolvimento é a chave para explicar as nossas capacidades 

cognitivas, inteligência e criatividade.   

Atualmente é sabido que o desenvolvimento ontogenético que acontece 

decorrente de alterações estruturais geneticamente determinadas no sistema nervoso 

central e dá origem ao aparecimento ordenado de modificações nas funções. Assim, 

independente da função, o desenvolvimento típico ocorre de modo linear, por meio de 

uma sequência de marcadores inevitáveis e invariáveis, com maior ou menor 

prevalência do ambiente (HOPKINS, 2015). Desse modo se pode argumentar que 

mesmo os comportamentos mais estereotipados são influenciados pelo ambiente, 

enquanto os altamente variáveis são limitados por fatores inatos. Então como os 

comportamentos e as funções cognitivas são configurados pela interação genes-

ambiente? 
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Apesar do Homo sapiens ser geneticamente similar a outros primatas, as 

particularidades do processamento cognitivo humano provavelmente possuem 

alguma base genética, uma vez que sua estrutura molecular e funções dos 

neurotransmissores, receptores e dos canais iônicos não apresentam distinções 

substanciais a partir de uma análise filogenética.  

 

“Um estudo abrangente do comportamento tem que 
colocar a pergunta: O que os genes contribuem para o 
comportamento? É claro que o próprio comportamento não é 
herdado – o que é herdado é o DNA. Os genes codificam 
proteínas que são importantes para o desenvolvimento, a 
manutenção e a regulação dos circuitos neurais subjacentes ao 
comportamento. O comportamento emerge gradativamente 
como resultado do impacto dos fatores ambientais sobre esses 
circuitos neurais em desenvolvimento. O ambiente começa a 
exercer sua influência in útero, e assume importância primordial 
após o nascimento. Assim, para entender plenamente o 
comportamento, temos que compreender os fatores 
determinantes, tanto inatos (genéticos e do desenvolvimento) 
quanto ambientais.” (KANDEL, 2007). 

 

É por meio dessa citação que podemos observar uma divisão tradicional sobre 

o comportamento – inato, para os comportamentos atribuídos filogeneticamente, e 

adquiridos, para os comportamentos decorrentes da necessidade de um processo de 

aprendizagem. Assim, parece seguro afirmar que os comportamentos inatos são mais 

dependentes de características hereditárias; compreender características 

comportamentais e cognitivas inatas é um início válido para examinar como estes são 

influenciados por fatores genéticos (REIF et al., 2007; PLOMIN, 1990). 

Quais características cognitivas e comportamentais são herdadas 

geneticamente? Obviamente é, para dizer o mínimo, difícil argumentar que a própria 
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cognição e o próprio comportamento sejam hereditários, contudo os genes oriundos 

dos genitores são responsáveis pela consolidação de traços filogenéticos que, 

expressados no sistema nervoso, são subjacentes as funções cognitivas e ao próprio 

comportamento. Um dos modelos comummente utilizado, para fins de identificar a 

presença de características geneticamente herdadas, é a avaliação de gêmeos 

homozigotos, uma vez que são o geneticamente mais semelhantes possível 

(JOSEPH, 2020; NIVARD et al., 2017; ROBINSON et al., 1992). Contudo pode-se 

argumentar que ao compartilharem o mesmo ambiente familiar, as semelhanças 

comportamentais e cognitivas seriam decorrentes desse fator (características 

adquiridas, por assim dizer). Como estratégia para confrontar esse dilema foram 

estudados também gêmeos idênticos adotados por diferentes famílias, distantes 

geograficamente (KAPRIO et al., 2002; TELLEGEN, 1988). Como resultado foi 

possível verificar que as correlações entre as características analisadas entre os 

gêmeos idênticos e dizigóticos são estatisticamente relevantes; o primeiro grupo com 

alta taxa de convergência. Kandel (2007) argumenta que apesar de interessantes, 

estes estudos não dizem muito sobre quais genes, isoladamente, ou em conjunto são 

responsáveis pela estruturação dos mecanismos que compõe as funções cognitivas 

e o comportamento.  

Desse modo o estudo de alterações moleculares causadoras de síndromes 

genéticas que sabidamente afetam o sistema nervoso central, e por conseguinte as 

funções cognitivas, pode apresentar um modelo válido para responder a estas 

questões. Um dos modelos mais utilizados pela neuropsicologia clínica, e também por 

outras ciências da saúde, é o modelo lesional, onde por meio da investigação de 

insultos atípicos o organismo se desenvolve de maneira não tradicional (FLACE et al., 
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2018). Outro aspecto fundamental para a neuropsicologia está na perspectiva 

evolutiva maturacional, que assume como pressuposto de que “a expressão clínica 

de lesões e disfunções difere de acordo com as fases do crescimento neuronal, 

mielinização e maturação sequencial das vararias regiões cerebrais” (MIRANDA; 

MUSZKAT, 2010, pág. 212). Aliados a estes fatores, os estudos de síndromes 

neurogenéticas decorrentes de alterações em genes específicos podem auxiliar na 

melhor compreensão de como o sistema nervoso se desenvolve e, desse modo, como 

favorece o aparecimento das funções cognitivas e do comportamento. Mas antes de 

entrarmos diretamente no estudo destas síndromes e em como afetam o 

desenvolvimento humano é válido uma breve revisão de aspectos referente a ciência 

do desenvolvimento e seu braço neuropsicológico.  

 

NEUROPSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E SÍNDROMES 

GENÉTICAS 

 

Avanços significativos têm sido feitos em direção à compreensão das etapas e 

mecanismos relacionados ao desenvolvimento cerebral (DC). Estes, abrangendo 

desde os níveis de organização anatômica até as características fisiológicas 

subjacentes aos processos cognitivos (STILES; JERNIGAN, 2010). A importância 

deste empenho está na premissa de que um melhor entendimento deste processo 

ocasionará uma maior elucidação sobre a estruturação e o funcionamento da 

cognição e do comportamento, normal ou alterado (PENNINGTON et al., 2012). Os 

principais ramos da neurociência dedicados a investigar estes fenômenos são a 

Neurociência Cognitiva e a Neurociência Comportamental – e seus braços 
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psicológicos, a psicologia cognitiva e a neuropsicologia, respectivamente (SANTOS-

NETO, 2016). Juntas, estas ciências têm buscado investigar os mecanismos, neurais 

e funcionais, relacionados às características cognitivas e comportamentais universais 

presentes no desenvolvimento dos seres humanos.  

Para Benedet (2002), a união entre a psicologia cognitiva e a neuropsicologia 

gerou uma nova disciplina, a neuropsicologia cognitiva (NC). Este campo do 

conhecimento trata da relação entre cognição, comportamento e atividade do sistema 

nervoso – em condições normais ou patológicas. Assim, os dados neuropsicológicos 

oferecem à psicologia cognitiva uma metodologia sólida de verificação dos seus 

modelos e estabelecem limites às suas teorias, já a psicologia cognitiva permite aos 

neuropsicólogos elaborarem modelos alternativos e preditivos sobre o funcionamento 

cognitivo.  

Em outras palavras, os modelos de processamento de informação da ciência 

cognitiva permitem aos neuropsicólogos explicar – e não apenas descrever – as 

alterações das funções cognitivas e comportamentais de seus pacientes (PLAUT; 

SHALLICE, 1994). Desse modo, a NC busca elaborar uma teoria para explicar o 

processamento da informação, normal ou alterada, analisada pelo cérebro e visa 

responder as seguintes questões: quais sintomas, entre os presentes em um paciente, 

podem ser explicados em função de lesões em um ou mais componentes do sistema 

de processamento de informação e quais sintomas podem ser explicados por meio de 

estratégias compensatórias geradas pelo mesmo; e até que ponto as predições sobre 

as modificações da função normal, feitas a partir de uma lesão virtual em um 

componente de um modelo teórico, se cumpre quando o mesmo componente em um 

paciente neurológico está lesado (GRODZINSKY, 1990). 
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É importante destacar que a NC se fundamenta na hipótese de que todas as 

ações humanas são mediadas por processos fisiológicos, de características 

neuroquímicas e bioelétricas, que ocorrem no SN e os determinantes das disfunções 

neuropsicológicas sofrem influência de fatores genéticos, estruturais (topografia das 

lesões), da especificidade das áreas cerebrais, da extensão das disfunções, dos 

fatores de neuroplasticidade e dos relacionados à especialização hemisférica 

(ROMERO; VAZQUEZ, 2002).  

Um dos focos de pesquisa dentro da NC é o estudo dos padrões de desempenho 

de pacientes com lesão cerebral, identificando os déficits com suas correlações 

estruturais, assim como as funções preservadas ou intactas. A partir de tais estudos, 

a neuropsicologia pretende alcançar dois grandes objetivos: a) testar e validar 

modelos teóricos sobre como uma determinada função ocorre nos indivíduos normais; 

b) identificar déficits de pacientes lesionados, ampliando a compreensão do 

funcionamento da arquitetura cerebral (EYSENCK; KEANE, 1994). Neste contexto, a 

NC também está interessada na expressão clínica de disfunções referentes às 

alterações que ocorrem em diferentes fases do neurodesenvolvimento – perspectiva 

maturacional (MIRANDA; MUSKAT, 2012). E é diante deste cenário que a 

neuropsicologia do desenvolvimento busca compreender como estas variáveis 

determinam disfunções cognitivas e comportamentais (neuropsicológicas) por meio 

do estudo das relações entre o cérebro e o comportamento, contextualizando o 

desenvolvimento humano com a rede de conexões relacionadas a maturação cerebral 

e o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. 

Para Olson (2011) se faz necessário, ao estudar o neurodesenvolvimento, estar 

sensível também para o impacto dos fatores genéticos e com as correlações a partir 
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do transcriptoma de regiões cerebrais e as suas respectivas funções fisiológicas é 

possível associar a expressão regional de um gene específico à uma determina 

estrutura anatômica e a atividade funcional do cérebro (STANSBERG et al., 2017; 

ROTH et al., 2006). De acordo com Carpanini (2017) 80% dos genes estruturais do 

genoma humano estão expressos no Sistema Nervoso Central (SNC), alguns 

exclusivamente no cérebro, assim é possível supor que o neurodesenvolvimento, que 

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

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

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

essencial a interação dos diferentes níveis e tipos de processos (STILES, 2009; 

MORANGE, 2001).   

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

também precisam ser analisados quando se estuda o desenvolvimento humano 

(SCHAADT, 2015; GIEDD et al., 200;). Isso ocorre porque os HS desempenham um 

papel importante no início da organização dos circuitos neuronais tendo um papel 

crítico na ativação de comportamentos específicos e de diversos processos neuronais, 

em diferentes fases do desenvolvimento: a neurogênese; a migração celular; o 

crescimento do corpo das células neuronais; o crescimento dendrítico; a diferenciação 

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

a expressão de receptores de neurotransmissores; a excitabilidade neuronal; 

puberdade; declínio cognitivo; dentre outras (CAMERON et al., 2001; VEST et al., 

2013; SCERBO et al., 2014).  

A partir da análise de Penningon (2012) o estudo de síndromes genéticas que 

apresentam impacto no desenvolvimento neuropsicológico é uma oportunidade única, 
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pois diferente do modelo lesional clássico dispõe da possibilidade de verificar como a 

ausência, alteração estrutural ou quantitativa de genes relacionados ao 

neurodesenvolvimento pode influenciar na manifestação das funções cognitivas e/ou 

comportamentais. A síndrome de Turner (45,X) é um ótimo exemplo disso haja vista 

que enquanto uma aneupleudia é caracterizada pela ausência do segundo 

cromossomo sexual X, sendo este de grande valia para a cognição humana.
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A SÍNDROME DE TURNER 



29 
 

UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A síndrome de Turner (ST), ou síndrome de Bonnevie-Ullrich (SBU), ou ainda 

síndrome de Bonnevie-Ullrich-Turner (SBUT), é uma aneuploidia que pode ser 

decorrente de distúrbios estruturais ou pela ausência do segundo cromossomo sexual. 

Apesar de ser conhecida majoritariamente após a descrição de Henry Turner em 

1938, em 1930 o pediatra alemão Otto Ullrich já havia publicado um caso com sinais 

similares, com base no fenótipo clínico (MARQUI, 2015) e o mesmo chamou atenção 

para o trabalho de Kristine Bonnevie (1872-1948) com camundongos que havia 

encontrado resultados similares. Em 1954, Paule Polani e colaboradores associaram 

a presença da monossomia do X às características anteriormente explicitadas e em 

1959 foi classificada como uma anomalia cromossômica, que ocorre, geralmente, 

devido à ausência parcial ou completa do segundo cromossomo sexual – causa da 

monossomia do X.  

 

INCIDÊNCIA E DIAGNÓSTICO 

 

Sua incidência populacional estimada é de 1:2.500-3.000 das meninas nascidas 

vivas (THUNSTRÖM, 2019; TUKE et al., 2019), variando conforme o país no qual o 

levantamento for realizado. 

A ST é caracterizada por grande variabilidade fenotípica, pode se manifestar 

desde a forma clássica (meninas com atraso no desenvolvimento puberal e do 

crescimento) até aquelas com poucos sinais dismórficos e que são quase 
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indistinguíveis da população geral. O diagnóstico definitivo da ST é feito por exame 

do cariótipo, que permite identificar a constituição cromossômica do indivíduo 

(FLÓRIA-SANTOS; RAMOS, 2006). 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Devido a sua incidência, estão descritos na literatura diversos achados clínicos 

referentes a ST, sendo a baixa estatura o mais comum, ocorrendo em 

aproximadamente 95% dos casos (LIPPE, 1996). Ainda segundo Lippe (1996), a 

altura final está entre 1,42m e 1,46m e se correlacionada positivamente com a estatura 

dos pais. Em 1997, Rao e colaboradores isolaram um gene denominado SHOX (Short 

stature HOmeobox gene, no cromossomo X), localizado em Xp22 e Yp11.3, na região 

pseudoautossômica dos cromossomos sexuais, que indicaram ser o responsável pela 

baixa estatura e por várias das anomalias esqueléticas apresentadas pelas pessoas 

com ST. Todavia, diversos outros sinais dismórficos, e malformações, podem ser 

encontrados associados à ST, sendo basicamente decorrentes de um pequeno 

número de mecanismos fisiopatológicos (OLIVEIRA, D. et al., 2009).  Os distúrbios 

que alteram o crescimento esquelético, além da baixa estatura, envolvem distúrbio do 

crescimento dos ossos longos e da base do crânio, faces características, cubitus 

valgus, pescoço curto, peito escavado, tórax em escudo, encurtamento de metacarpos 

e metatarsos, palato ogival, genu valgum, escoliose e deformidade de Madelung 

(BACKELJAUW et al., 2015 ).  
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Dentre as anomalias das células germinativas estão o hipogonadismo primário, 

esterilidade e ocorrência de gonadoblastoma, disgerminoma e outras lesões 

andrógeno-produtoras não tumorais (LACKA, 2005; FLÓRIA-SANTOS; RAMOS, 

2006; FELIX et al., 2014).  Também podem ocorrer falhas nas conexões de estruturas 

linfáticas e venosas, em nível jugular, levando à distensão linfática nucal (higroma 

cístico) e aumento da pressão no sistema linfático, causando hidropisia fetal e óbito 

intra-útero (GABER et al., 2020).  

No entanto, caso o edema regrida, leva a diversas manifestações clínicas, como: 

pavilhões auriculares inclinados para trás; unhas hiperconvexas; implantação baixa 

dos cabelos na nuca; predominância de padrão dermatoglífico em verticilo nas polpas 

digitais; pescoço alado ou, na recém-nascida, redundância de pele no pescoço, 

resultantes da redução do higroma cístico; linfedema em dorso de mãos e/ou pés; e 

displasia ungueal grave. Observam-se, ainda, outras anomalias, como: mamilos 

hipoplásicos, invertidos ou com aumento da distância intermamilar; pregas 

epicânticas; ptose palpebral; estrabismo; e múltiplos nevos pigmentados 

(HABERECHT et al., 2001; MOLKO et al., 2003; KESLER et al, 2006). 
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Figura 1. Pacientes descritos pelo Dr. Henry Turner. Observe o marcador de altura à esquerda 

indicando a baixa estatura, embora com grande variação na altura absoluta entre essas mulheres. 

(TURNER, 1938) 

 

Como pôde ser observado, têm havido esforços substanciais para delinear as 

características fenotípicas, fisiopatológicas, citogenéticas e moleculares desta 

condição multissistêmica (FLÓRIA-SANTOS; RAMOS, 2006; SCHOEMAKER et al., 

2008; BACKELJAUW et al., 2015).  No entanto, enquanto as características físicas 

presentes em pessoas com ST já são bem descritas na literatura, aspectos de cunho 

cognitivo e comportamental se configuram como uma área de estudo pouco explorada 

quando levado em consideração os recursos das novas técnicas disponíveis e a 

influência do cromossomo sexual X nos modelos atuais da teoria de processamento 

de informação.  
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ASPECTOS GENÉTICOS 

 

Estudos recentes estimam que aproximadamente 40% de todos os casos 

diagnosticados desta síndrome são compostos pelo o tipo monossômico (45,X); os 

demais seriam, consequentemente, constituídos por alterações cromossômicas 

distintas (FLÓRIA-SANTOS; RAMOS, 2006 ). Dentre estas alterações, as mais 

frequentemente relatadas são: mosaicos com uma linhagem 45,X associada a uma 

ou mais linhagens com dois ou mais cromossomos X íntegros, como 45,X/46,XX e 

45,X/47,XXX; alterações estruturais do cromossomo X em cariótipos homogêneos ou 

em mosaico com linhagens 45,X e (ou) 46,XX – como os isocromossomos de braço 

longo ou de braço curto desse cromossomo [46,X,i(Xq ou Xp); os cromossomos X em 

anel (46,X,r(X)]; e as deleções de braço curto ou longo [46,X,del(Xp) ou del(Xq)]; 

linhagens contendo um ou mais cromossomos Y, íntegros ou não – mosaicos 

45,X/46,XY, 45,X/47,XYY, ou aberrações estruturais do cromossomo Y, como 

45,X/46,X,i(Yp) e 45,X/46,X,Yq-; translocações X;X, X;autossomo e Y;autossomo, que 

podem ser herdadas; e cromossomos marcadores estruturalmente anômalos e de 

origem indefinida, geralmente em mosaico com linhagem 45,X. (LIPPE, 1996  ; LIPAY 

; BIANCO; VERRESCHI, 2005; MACIEL-GUERRA; GUERRA-JÚNIOR, 2012). 

Todavia, no que tange ao cariótipo 45,X, um fato que merece atenção em relação 

a sua incidência populacional é a alta taxa de abortos espontâneos (99%) 

(BACKELJAUW et al., 2015). Esse fato reforça a hipótese de que a maioria dos casos 

de nascimentos com ST são na verdade mosaicos (HELD, 1993 ; SYBERT; 

MCCAULEY, 2004 ; LIPAY ; BIANCO; VERRESCHI, 2005; LACKA, 2005 ; FLÓRIA-
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SANTOS; RAMOS, 2006 ; FELIX et al., 2014 ) e no que se referente a herança 

cromossômica do X normal, em aproximadamente 80% dos casos, é de origem 

materna, ou seja, houve falha na meiose paterna ou o cromossomo sexual paterno 

era estruturalmente anômalo (LARSEN  , et al., 1995; MAZZOCCO, 1998 ; 

BACKELJAUW et al., 2015 ). 

 

ASPECTOS COGNITIVOS E COMPORTAMENTAIS 

 

São diversas as queixas de pais, familiares, cuidadores e das próprias pessoas 

com ST; com diversos relatos de problemas ainda na primeira infância (MAZZOCCO; 

BAUMGARDNER; REISS, 1998). Com o passar dos anos, as reclamações envolvem 

alentecimento, falta de traquejo social, prejuízos na resolução de problemas, déficit 

de atenção, hiperatividade, imaturidade emocional e dificuldade escolar – 

principalmente envolvendo cálculos. Quando chegam à idade adulta, os problemas se 

expandem a aspectos relacionados à formação profissional e ao desenvolvimento de 

tarefas laborais e domésticas (NIJHUIS-VAN DER SANDEN; ELING; OTTEN, 2003). 

Referente à saúde mental, uma das características mais frequentemente 

relatadas é a presença de transtornos psicóticos (WU; WU; ZHANG, 1983 ; FENG, 

1986 ; WANG, 1994 ; HONG, 1995 ), incluindo esquizofrenia (YU; LU, 1981 ; WANG; 

WU, 1985 ; ZHAO; YAN, 1993 ; WANG; WANG; LIU, 1996 ; FENG; LIU; TIAN, 2001 ; 

KAVOUSSI; CHRISTMAN; SMITH, 2006 ), contudo a maioria destes trabalhos 

apresentam apenas descrições de casos únicos. As principais características 

neuropsiquiátricas clínicas encontradas incluem distúrbios de comportamento, 
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alucinação, ilusão, e perturbação do pensamento e irritabilidade, sendo relatados em 

associação ao transtorno bipolar (FISHBAIN; VILASUSO, 1981; PANZER; TANDON, 

1991), à depressão (LOBATO; BARBOUR; HALL; MILLER, 1987; MAZZOCCO, 

1998), à ansiedade (LOBATO; BARBOUR; HALL; MILLER, 1987; LACHIEWICA; 

DAWSON, 1994), à depressão materna (DOWNEY; COYNE, 1990) e  baixa 

autoestima (MCCAULEY; ITO; KAY, 1986 ; MCCAULEY; ROSS; KUSHNER, 1995 ; 

ROSS; MCCAULEY, 2000). 

Em relação os aspectos cognitivos, o perfil ainda é área de intenso debate. 

Grande parte dos estudos descrevem que as participantes com ST apresentam um 

quociente intelectual dentro da faixa média, contudo ainda inferior quando comparada 

aos grupos controles (GARRON 1977; MURPHY et al. 1993; ROVET 1993; ROSS, 

ROELTGEN, et al. 2000; ROSS, ZINN, et al. 2000; GREEN et al., 2014).  No que se 

refere às habilidades verbais, enquanto alguns estudos demonstram que está função 

está preservada (BUCHANAN; PAVLOVIC; ROVET, 1998; SIEGEL; CLOPPER; 

STABLER, 1998), outros apresentam déficits relacionados à fluência verbal e memória 

verbal - de curto e longo prazo (PINNINGTON et al., 1985; MONEY, 1993; WABER, 

1997; NIJHUIS-VAN DER SANDEN; ELING; OTTEN, 2003). Déficits em áreas como 

habilidades visuoespaciais, memória visual, memória de trabalho visuoespacial, 

funções executivas, atenção, aritmética e cognição social estão fortemente 

correlacionados a esta síndrome (ROVET, 1995 ; BUCHANAN; PAVLOVIC; ROVET, 

1998 ; SIEGEL; CLOPPER; STABLER, 1998 ; NIJHUIS-VAN DER SANDEN; ELING; 

OTTEN, 2003; ROVET, 2004; KESLER, 2007; HONG et al., 2009; GREEN et al., 

2014). Estes comprometimentos podem levar a consideráveis dificuldades em 

habilidades espaciais (montagem de quebra-cabeças e no senso direcional), atenção 
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visual (percepção parte-todo e discriminação visual) e habilidade visuomotora 

(integração visuomotora) (ROVET, 2004; GREEN et al., 2014).  

Os estudos de neuroimagem também têm sido utilizados para compreender 

melhor a origem dos déficits anteriormente descritos. Por meio da tomografia por 

emissão de pósitrons (PET-SCAN), pesquisas mostraram que durante as tarefas 

visuais-espaciais e aritméticas, os indivíduos com ST tiveram ativação anormal nos 

córtices frontais, parietais, occipitais (KESLER et al., 2004; CLARK et al, 2009; 

MURPHY et al., 2007; BEATON et al., 2010; BRAY et al., 2011, 2013), temporais e 

ínsula (MURPHY et al., 1997). Além disso, em jovens com ST, o aumento na 

dificuldade da tarefa não levou ao recrutamento de áreas frontais, envolvidas em 

tarefas executivas, como observado em controles pareados por idade (HABERECHT 

et al., 2001; MOLKO et al., 2003; KESLER et al, 2004, 2006; HART et al., 2006; 

BEATON et al., 2010; BRAY et al., 2011, 2013). Um estudo que investigou a memória 

de trabalho, com a utilização da fMRI relatou diminuição da ativação bilateralmente no 

córtex pré-frontal dorsolateral, giro supramarginal e caudado no grupo com ST em 

comparação ao controle (HABERECHT et al., 2001).  

Em 2006 Hart e col. utilizaram um desenho experimental para investigar a 

memória visuoespacial e comparar com a memória de trabalho verbal, tendo como 

área de interesse o giro frontal inferior, o giro frontal médio e o giro temporal inferior. 

Pacientes com ST apresentaram menor ativação em regiões frontais e temporais 

durante a realização das tarefas.  Estes autores sugeriram que interações funcionais 

entre as regiões frontais e parietais são importantes para a manutenção da informação 

na memória de trabalho. No entanto, não se sabe se as interações frontoparietais 

enfraquecidas estão relacionadas a deficiências de memória trabalho em pessoas 
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com ST (MEL et al., 2012). Assim, ao utilizar técnicas de neuroimagem para estudar 

possíveis alterações cerebrais em pessoas com ST, se espera ser possível 

correlacioná-las aos achados clínicos (neuropsicológicos, neurológicos e 

neuropsiquiátricos). Paralelamente, também, espera-se uma melhor compreensão da 

fisiopatologia, instalação e de consequências comportamentais e cognitivas relativas 

à ST e um maior refinamento de modelos explicativos sobre o funcionamento cognitivo 

humano. 

Quanto a origem da diversidade destas manifestações, Shaffer (1962) foi o 

primeiro a apontar que a natureza genética da síndrome poderia ser a causa dos 

déficits cognitivos e comportamentais. Contudo foi Skuse e col. (1997) que em um 

estudo com 80 indivíduos com ST relatou que a origem – paterna ou materna – do 

cromossomo normal poderia influenciar diretamente a expressão das características 

clínicas. Neste trabalho foi observado que, por meio do impriting genômico, as 

participantes que retiveram o cromossomo X de origem paterna (Xp) obtiveram melhor 

ajustamento psicossocial, desempenho mais eficiente em habilidades verbais e 

melhor funcionamento executivo que as participantes com cromossomo de origem 

materna (Xm).  

Com efeito, a contribuição da impressão genômica já está bem estabelecida para 

a variação fenotípica em diversas outras síndromes com alterações cognitivas e 

comportamentais, como a síndrome de Prader-Willi, síndrome de Beckwith-

Wiedemann, síndrome de Klinefelter e síndrome de Angelman (NICHOLLS, 2000; 

BROWN, 2002). Assim, dificuldades em domínios cognitivos específicos, na 

aprendizagem e no funcionamento social, muitas vezes vividas por pessoas com ST, 

podem sugerir que a perda de um subconjunto específico de genes do cromossomo 
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X, possivelmente, direta ou indiretamente, contribui para a expressão destas 

alterações. Desse modo, o estudo aprofundado nas diferenças cognitivas, 

comportamentais, morfológicas e de conectividade encefálica entre pessoas com ST, 

especificamente com o cariótipo 45,X, pode contribuir para a compreensão do papel 

dos cromossomos sexuais no desenvolvimento humano.  

Este trabalho busca apresentar novas informações e estabelecer modelos 

explicativos sobre as influências genéticas que serão úteis na compreensão não 

apenas da ST, mas do neurodesenvolvimento em si. Para isso será investigado os 

efeitos da monossomia do X, mais especificamente dos diferentes genótipos (X de 

origem paterna (Xp) e X de origem materna (Xm)), na expressão de funções cognitivas 

e comportamentais. Para intuito deste projeto, serão divididos 3 grupos de 

participantes; um com pessoas com genótipo Xm, um com genótipo Xp e um terceiro 

formado por pessoas saudáveis – controle, estes serão melhor detalhados na sessão 

pertinente. 
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OBJETIVOS 

 

GERAL: 

 

Investigar as consequências cognitivas em participantes que possuam a 

síndrome de Turner, e as possíveis diferenças existentes em função da origem 

parental do cromossomo sexual preservado. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

I. Estabelecer um perfil neuropsicológico em pessoas com o cariótipo 45,X, da 

síndrome de Turner; 

II. Estabelecer um perfil neuropsicológico em pessoas com o cariótipo 45,X, da 

síndrome de Turner e imprinting materno (45,Xm); 

III. Estabelecer um perfil neuropsicológico em pessoas com o cariótipo 45,X, da 

síndrome de Turner e imprinting paterno (45,Xp) 
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CASUÍSTICA E MÉTODO  

 

A realização deste estudo ocorreu em parceria com o Departamento de 

Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP – e o Departamento de 

Neurociências e Ciências do Comportamento. Foram convidadas pessoas do sexo 

feminino que estiveram e estavam em acompanhamento pelo ambulatório de genética 

médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo.  

Para a realização do estudo foi adotado o delineamento de estudo de caso 

explanatório, com a comparação entre grupos. Este estudo foi composto de duas 

etapas. A primeira foi a seleção das participantes alvo deste estudo, seu respectivo 

recrutamento e organização do banco de dados já existente por origem do 

cromossomo sexual preservado. A segunda foi a avaliação das funções cognitivas e 

comportamentais. 

 As etapas foram realizadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da 

FMRP-USP. O processamento estatístico foi realizado em workstations PCs Windows. 

Abaixo os procedimentos serão melhores descritos. 

 

PARTICIPANTES 

 

Foram convidas 119 pessoas do sexo feminino, que estavam ou estiveram em 

acompanhamento no ambulatório de genética médica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  
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O convite ocorreu por meio de telefone, cartas convite ou em encontro pessoais 

durante retorno das possíveis participantes em outros ambulatórios do HCFMRP. 

Nesse momento foi apresentação o projeto e possíveis dúvidas foram esclarecidas. 

Posterior ao convite os respectivos aceites foram obtidos e foram agendados 

encontros presenciais e uma vez assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram iniciadas as avaliações. 

 

Grupos clínicos: 

 

Grupo clínico 1: 

 

Grupo composto por 70 sujeitos do sexo feminino com diagnóstico da 

síndrome de Turner realizado por meio de exame do cariótipo. 

 

Grupo clínico 2: 

 

Grupo composto por 32 sujeitos do sexo feminino com diagnóstico da forma 

monossômica da síndrome de Turner (45,X), confirmado por cariograma de 100 

células plasmáticas. Essas participantes foram subdividas em 2 grupos a depender 

da origem parental do cromossomo sexual preservado, como a seguir. 

 

Grupo clínico 2.1 (45Xp): 
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Grupo composto por 14 sujeitos do sexo feminino com diagnóstico da forma 

monossômica da síndrome de Turner (45X), confirmado por cariograma de 100 

células plasmáticas e origem paterna do cromossomo sexual preservado (45Xp). 

 

Grupo clínico 2.2 (45Xm): 

 

Grupo composto por 18 sujeitos do sexo feminino com diagnóstico da forma 

monossômica da síndrome de Turner (45X), confirmado por cariograma de 100 

células plasmáticas e origem materna do cromossomo sexual preservado (45Xm). 

 

 

Critérios de inclusão: 
 

Pariticpantes adultas em acompanhamento pelo ambulatório de genética 

médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo. 

 

Critérios de exclusão: 

 

Foram excluídas participantes que apresentaram: mutação genética, não 

relacionada ao estudo e outros distúrbios não relacionados à síndrome de Turner, e 

aquelas que por outros motivos alegaram não estarem disponíveis para colaborarem 

com este estudo. 
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

Todas as participantes deste estudo passaram por avaliações de quociente 

intelectual e as participantes do grupo 2 também realizaram avaliações das funções 

cognitivas. A técnica utilizada para isto foi a da avaliação neuropsicológica.  

 

Instrumentos: 

 

● Entrevista de Anamnese - O objetivo da entrevista de anamnese foi 

identificar os dados referentes ao quadro clínico das participantes. Foram investigadas 

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

uso de medicações psicoativas, sobre o histórico de saúde, dela e da família, 

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

possuía irmão(s) e/ou irmã(s), além de outras para melhor caracterizar a participante. 

 

● Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) – A WASI constitui 

um elemento fundamental no cotidiano neuropsicológico, sendo composta por 4 

subtestes: cubos (CB), semelhanças (SM), raciocínio matricial (RM) e vocabulário 

(VC), divididos em dois subgrupos, verbais e execução (WECHSLER, 1997), com 

padronização brasileira realizada por Nascimento em 2004. Para Romero e Vazquéz 

(2002), este teste é capaz de fornecer informações acerca dos aspectos mais 

importantes do funcionamento intelectual, e também do comportamento do sujeito 

avaliado. 
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O teste proporciona 3 tipos de quociente intelectuais (QI): o quociente intelectual 

verbal (QIV), o quociente intelectual executivo, ou de execução, (QIE.) e o quociente 

intelectual total (QIT), que inclui os resultados de ambos os anteriores em um único 

quociente (RORIZ, 2011).  

 

● Figura de Rey – Também é um dos testes neuropsicológicos mais comum 

(CAMARA et al., 2000). Sua popularidade deriva do fator deste permitir a avaliação 

de uma ampla variedade de processos cognitivos, incluindo habilidade de 

planejamento, estratégias de resolução de problemas, bem como funções 

perceptuais, motora e de memória episódica. Fornece um instantâneo cognitivo 

completo. Isso ocorre porque ele captura informações sobre cinco domínios do 

funcionamento neuropsicológico: memória de evocação visuoespacial, memória de 

reconhecimento visuoespacial, viés de resposta, velocidade de processamento e 

capacidade de construção visuoespacial. Estudos mostram que a etapa de 

reconhecimento fornece poder de diagnóstico incremental em comparação com o uso 

de testes de reconvocação sozinho. Identifica as possíveis causas dos déficits de 

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

SHERMAN; SPREEN, 2006; KENNEDY; MORRE, 2010). 

 

● Teste de Cancelamento de Sinos - é uma tarefa que permite uma 

avaliação da atenção seletiva e focada, a percepção visual e a velocidade de 

processamento visual motor, adaptado para o português brasileiro. Por meio dele é 

possível estabelecer resultados quantitativos e qualitativos da negligência visual no 

espaço quase extrapessoal. Neste teste a pessoa é solicitada a circular todos os 35 
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sinos embutidos em 280 distratores (casas, cavalos, etc). Todos os desenhos são 

pretos. A página é colocada na linha média do paciente. 

 

● Trail Making Test – Consiste de 2 partes, A e B. A primeira parte consiste 

apenas de números que devem ser ligados na sequência crescente. A parte B 

apresenta uma mistura de números e letras, sendo necessário que o avaliado alterne 

entre números e letras na sequência crescente e alfabética, respectivamente. Ele é 

um teste neuropsicológico de atenção visual e troca de tarefas. Ele pode fornecer 

informações sobre a velocidade de busca visual, varredura, velocidade de 

processamento, flexibilidade mental, bem como funcionamento executivo. Também é 

sensível para detectar várias deficiências cognitivas, como a doença de Alzheimer e 

a demência. O Trails automatiza o processo de coleta de resultados, tempo e 

verificação de erros, facilitando testes mais rápidos e precisos dos participantes. 

(ROMERO; VÁZQUEZ, 2004). 

 

● Teste Stroop – O Stroop Color and Word Test (SCWT) -  é um teste 

neuropsicológico muito utilizado em situações clínicas e experimentais. Ele avalia a 

habilidade de inibir a interferência cognitiva, que ocorre quando o processamento de 

uma característica do estímulo influencia no processamento simultâneo de outro 

similar. Em dois momentos as participantes foram solicitadas a ler nomes de cores 

impressos em tinta preta e dizer o nome das cores as quais diferentes retângulos 

estavam pintados. Na terceira parte desse teste os nomes das cores são escritos com 

cores diferentes (ex a palavra verde é escrita na cor vermelha). Assim, nesta última 

situação as participantes são solicitadas a dizer a cor na qual a palavra está pintada, 
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evitando assim realizar a leitura da mesma. Enquanto o Stroop é amplamente usado 

para aferir a habilidade inibitória há evidências de sua aplicação para medir outras 

funções cognitivas, como atenção, velocidade de processamento, flexibilidade 

cognitiva e memória de trabalho (GOLDSTEIN; MCNEIL, 2004; STRAUSS; 

SHERMAN; SPREEN, 2006; KENNEDY; MORRE, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

O projeto teve início após a prévia aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do HCFMRP-USP. Houve um termo de consentimento no qual é informado a todas as 

participantes sobre todos os procedimentos a serem realizados no decorrer do estudo. 

Os pesquisadores se comprometeram a cumprir os preceitos expressos na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que versa sobre as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Estando cientes 

de que esta pesquisa deve contemplar os princípios básicos de experimentos 

envolvendo seres humanos que incluem: autonomia, beneficência, não maleficência, 

justiça e equidade. As participantes da pesquisa foram oferecidas para assinatura um 

termo de consentimento livre e esclarecido, que obedece a todos os comemorativos 

descritos nesta resolução.
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 Das 119 participantes convidadas para participar deste estudo, todas 

residentes da micro-região de Ribeirão Preto-São Paulo (figura 3), 102 aceitaram 

colaborar com o mesmo. 21% das participantes possuíam ensino superior completo, 

e todas as demais haviam concluído o ensino médio. Com relação ao estado civil 39% 

das participantes estavam em relações estáveis (casadas/morando junto com 

parceiros). 

 

Fig. 3 – Relação percentual da origem das pacientes atendidas pelo HCFMRP com síndrome de 
Turner. 

 

Das 119 participantes contactadas 102 aceitaram participar deste estudo, sendo 

a idade média de 29 anos (dp = 3,45) e com média de 8,24 anos de escolaridade. 
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78% das pacientes relataram ser solteiras e todas se queixaram de dificuldades de 

socialização e no processo de aprendizagem durante os anos de escolaridade. 

 

ASPECTOS INTELECTUAIS 

 

DESEMPENHO INTELECTUAL DO GRUPO 1 (45X/?) 

 

Conforme pode ser evidenciado pela figura 4 podemos ver que as participantes 

apresentam quociente intelectual levemente rebaixado, quando analisada pelo padrão 

normativo brasileiro, sem distinção entre os quocientes intelectuais total (QIT), verbal 

(QIV) e de execução (QIE). dentro do espectro da normalidade. 

 

TABELA 1. ESTATISTICA DESCRITIVA DO DESEMPENHO INTELECTUAL DO GRUPO 1, 

FORMADO POR PARTICIPANTES SEM AVALIAÇÃO DO CARIÓTIPO. 

 

 

 

 

 

Quando analisados os quocientes intelectuais por meio do padrão normativo 

oferecido pelo estudo de adaptação brasileiro do instrumento, utilizando o mesmo 

enquanto valor padrão para amostra de contraste foi possível observar uma 

discrepância estatisticamente relevante entre as participantes do grupo 1 e os valores 

normativos.  

 

 N m DP 

QIT 70 81,79 18,41 

QIV 70 86,69 20,72 

QIE 70 81,00 16,57 
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TABELA 2. ANÁLISE DAS DIFERENÇAS DO DESEMPENHO INTELECTUAL DO GRUPO 1, 

FORMADO POR PARTICIPANTES SEM AVALIAÇÃO DO CARIÓTIPO, E DO VALOR NORMATIVO 

DO TESTE WASI. 

 

 

 

Conforme pode ser observado na figura 4, o desempenho das participantes 

está um pouco deficitário, quando comparado ao normativo para este teste. 

 

 

Figura 4 - Quocientes intelectuais das participantes com síndrome de Turner 
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 Também é possível identificar que o desempenho nos subtestes do WASI há 

um pior desempenho das participantes do grupo 1. 

 

TABELA 3. ESTATISTICA DESCRITIVA DO DESEMPENHO MÉDIO DO GRUPO 1 NOS 4 

SUBTESTES DO WASI. 

 

 N m DP 

VC 70 39,86 11,25 

CB 70 35,00 7,10 

SM 70 39,86 11,25 

RM 70 38,11 10,54 

 

 

TABELA 4. ANÁLISE DAS DIFERENÇAS DO DESEMPENHO INTELECTUAL DO GRUPO 1, NOS 4 

SUBTESTES DO WASI. 

 

 
 t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferença 

média 

VC -7,546 69 ,000 -10,14286 

CB -17,672 69 ,000 -15,00000 

SM -7,546 69 ,000 -10,143 

RM -9,431 69 ,000 -11,886 
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         Figura 5 – Desempenho do grupo 1 nos subtestes do WASI  

 

 

DESEMPENHO INTELECTUAL DO GRUPO 2 (45X) - PACIENTES 

COM GENÓTIPO 45X EM 100% DAS CÉLULAS PLASMÁTICAS 

ANALISADAS. 

 

 Conforme pode ser verificado na tabela 5 o desempenho do grupo 2 é 

deficitário, em todas as variáveis analisadas. E ao avaliar, por meio do teste t, 

é possível identificar também que existem diferenças importantes entre os 

grupos 1 e 2, quando avaliado esse constructo. 
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TABELA 5.  ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS DESEMPENHOS INTELECTUAIS ENTRE OS 

GRUPOS 1 E 2 

 

 
s. Turner  
(Grupo 1) 

s. Turner 
(Grupo 2) 

 N m DP N m DP 

QIT 70 81,79 18,41 32 67,65 7,32 

QIV 70 86,69 20,72 32 72,24 12,08 

QIE 70 81,00 16,57 
32 

 
66,15 5,17 

 

 

  

         Figura 6 – Diferenças entre as médias dos escores dos quocientes intelectuais dos grupos 1 e 2 

 

Após analisada, por meio de teste t é possível observar na tabela 6 a existência 

de diferenças importantes entre os grupos 1 e 2. 
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TABELA 6.  ANÁLISE DE DIFERENÇAS DOS DESEMPENHOS INTELECTUAIS ENTRE OS GRUPOS 

1 E 2. 

 
 F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

QIT 

Variâncias iguais 

assumidas 
12,297 ,001 -4,146 68 ,000 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -5,429 66,014 ,000 

QIV 

Variâncias iguais 

assumidas 
5,398 ,022 -3,716 68 ,000 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -4,450 64,345 ,000 

QIE 

Variâncias iguais 

assumidas 
18,347 ,000 -4,854 68 ,000 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -6,597 51,977 ,000 

 
 As mesmas diferenças podem ser evidenciadas nos subtestes que compõe o 

teste de inteligência adotado neste estudo. Os dados podem ser verificados na tabela 

7 e suas diferenças pode ser identificada de forma mais evidente na figura 9. 

 

 
TABELA 7.  ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS GRUPOS 1 E 2 PARA OS SUBTESTES QUE 

COMPÕE A WASI. 

 

 
s. Turner 

(total) 
s. Turner 

(45X) 

 N m DP N m DP 

VC 70 81,79 18,41 32 34,20 8,10 

CB 70 86,69 20,72 32 28,76 3,37 

SM 70 81,00 16,57 32 33,39 7,98 

RM 70 81,79 18,41 32 32,55 5,45 
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         Figura 7 – Diferenças entre as médias dos escores nos subtestes dos grupos 1 e 2 

 

 

 

TABELA 8.  ANÁLISE DE DIFERENÇAS DOS DESEMPENHOS NOS SUBFATORES DO WASI 
ENTRE OS GRUPOS 1 E 2. 
 
 F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

VC Variâncias iguais assumidas ,595 ,442 -2,589 68 ,011 

Variâncias iguais não assumidas   -2,906 52 ,005 

CB Variâncias iguais assumidas 7,054 ,009 -4,792 68 ,000 

Variâncias iguais não assumidas   -6,048 66 ,000 

SM Variâncias iguais assumidas ,526 ,470 -2,965 68 ,004 

Variâncias iguais não assumidas   -3,344 55 ,001 

RM Variâncias iguais assumidas 7,723 ,007 -2,854 68 ,005 

Variâncias iguais não assumidas   -3,531 67 ,001 
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RESULTADOS DOS GRUPO 1 e 2 SUBDIVIDIDO EM 2 GRUPOS, 

CONFORME A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM PARIENTAL DO 

CROMOSSOMO SEXUAL PRESERVADO (GRUPO 2.1 (45XP – ORIGEM 

PATERNA) E GRUPO 2.2 (45XM – ORIGEM MATERNA) 

 

 TABELA 9.  ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS RESULTADOS DOS GRUPO 2 SUBDIVIDIDO EM 

2 GRUPOS, CONFORME A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM PARIENTAL DO CROMOSSOMO 

SEXUAL PRESERVADO (GRUPO 2.1 (45XP – ORIGEM PATERNA) E GRUPO 2.2 (45XM – ORIGEM 

MATERNA) 

 

 
s. Turner 

(total) 
s. Turner (45Xm)  s. Turner (45Xp) 

 N m DP N m DP N m DP 

QIT 70 81,79 18,41 18 70,17 6,38 14 65,12 6,50 

QIV 70 86,69 20,72 18 81,30 8,75 14 63,18 6,41 

QIE 70 81,00 16,57 18 65,83 6,26 14 66,47 1,94 

 

Também foi realizado o teste ANOVA para verificar a diferença entre os grupos 

1 (45X - sem identificação parental e com presença de mosaicos), 2.1 (45Xp) e 2.2 

(45Xm). O resultado desta análise pode ser verificado a seguir. 

 

TABELA 10.  RESULTADOS DA ANOVA DOS GRUPO 2 SUBDIVIDIDO EM 2 GRUPOS, CONFORME 

A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM PARIENTAL DO CROMOSSOMO SEXUAL PRESERVADO (GRUPO 

2.1 (45XP – ORIGEM PATERNA) E GRUPO 2.2 (45XM – ORIGEM MATERNA) 

 

ANOVA 
 Soma dos 

Quadrados 

gl Quadrado 

Médio 

F Sig. 

QIT Entre 

Grupos 

4734,379 2 2367,190 9,610 ,000 

Nos grupos 24633,718 100 246,337   

Total 29368,097 102    

QIV Entre 

Grupos 

7620,670 2 3810,335 12,151 ,000 

Nos grupos 31358,786 100 313,588   

Total 38979,456 102    
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QIE Entre 

Grupos 

4862,475 2 2431,237 12,438 ,000 

Nos grupos 19547,555 100 195,476   

Total 24410,029 102    

  
 

Após a identificação destas diferenças foi realizado o teste post hoc  que 

identificou  diferenças estatísticas entre o grupo 1 e o grupo 2.1 para o quociente 

intelectual total (QIT, p < 0,001), verbal (QIV, p < 0,001) e de execução (QIE, p < 

0,005), tendo o grupo 2.1 desempenho inferior.   O desempenho do grupo 2.2 também 

foi inferior ao do grupo 1 para o QIV, p < 0,005, mas apresentou desempenho superior 

ao grupo 2.1 (p<0,005). Estes resultados podem ser analisados na tabela 10.
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TABELA 11.  RESULTADOS DO TESTE POST HOC DE BONFERRONI PARA AS DIFERENÇAS INTELECTUAIS ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

Comparações múltiplas 

Bonferroni   

 

Variável 

dependente 

(I) 

CASO 

(J) 

CASO 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão 

Sig. Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

QIT 

45XP 
45XM -5,04902 5,55994 1,000 -18,5870 8,4890 

45X -16,69925* 4,23792 ,000 -27,0182 -6,3803 

45XM 
45XP 5,04902 5,55994 1,000 -8,4890 18,5870 

45X -11,65023* 4,46005 ,031 -22,5101 -,7904 

45X 
45XP 16,69925* 4,23792 ,000 6,3803 27,0182 

45XM 11,65023* 4,46005 ,031 ,7904 22,5101 

QIV 

45XP 
45XM -18,12353* 6,27313 ,014 -33,3981 -2,8490 

45X -23,55592* 4,78153 ,000 -35,1986 -11,9133 

45XM 
45XP 18,12353* 6,27313 ,004 2,8490 33,3981 

45X -5,43239 5,03216 ,849 -17,6853 6,8205 

45X 
45XP 23,55592* 4,78153 ,000 11,9133 35,1986 

45XM 5,43239 5,03216 ,849 -6,8205 17,6853 

QIE 

45XP 
45XM ,63725 4,95280 1,000 -11,4224 12,6969 

45X -14,54350* 3,77515 ,001 -23,7357 -5,3513 

45XM 
45XP -,63725 4,95280 1,000 -12,6969 11,4224 

45X -15,18075* 3,97302 ,001 -24,8547 -5,5068 

45X 
45XP 14,54350* 3,77515 ,001 5,3513 23,7357 

45XM 15,18075* 3,97302 ,001 5,5068 24,8547 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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 Figura 8. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças intelectivas entre os grupos 

1, 2.1 e 2.2 

 

Os resultados referentes aos subtestes da WASI podem ser verificados na 

tabela 11 e as análises por ANOVA e Bonferroni nas tabelas 12 e 13, respectivamente. 
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TABELA 12.  RESULTADOS DESCRITIVOS DOS SUBTESTES DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2  

 

 
s. Turner 

(GRUPO 1) 
s. Turner 

(GRUPO 2.2) 
s. Turner 

(GRUPO 2.1) 

 N m DP N m DP N m DP 

VC 70 40,30 15,34 18 36,25 6,72 14 31,00 12,73 

CB 70 33,00 13,23 18 30,00 2,83 14 26,50 3,54 

SM 70 45,63 19,25 18 40,50 4,95 14 27,00 2,83 

RM 70 39,38 16,62 18 28,50 4,95 14 36,00 2,83 

  

 

TABELA 13.  RESULTADOS DA ANOVA DOS SUBTESTES DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2  

 

 

ANOVA 

 Soma dos 

Quadrados 

gl Quadrado 

Médio 

F Sig. 

VC Entre Grupos 1011,004 2 505,502 4,799 ,010 

Nos grupos 10532,550 100 105,325   

Total 11543,553 102    

CB Entre Grupos 1023,796 2 511,898 13,857 ,000 

Nos grupos 3694,204 100 36,942   

Total 4718,000 102    

SM Entre Grupos 2671,920 2 1335,960 14,799 ,000 

Nos grupos 9027,381 100 90,274   

Total 11699,301 102    

RM Entre Grupos 977,981 2 488,991 5,864 ,004 

Nos grupos 8338,795 100 83,388   

Total 9316,777 102    
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TABELA 14.  RESULTADOS DO TESTE POST HOC DOS SUBTESTES DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2  

 

Comparações múltiplas 

Bonferroni   

Variável dependente (I) CASO (J) CASO Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

VC 

45XP 
45XM -5,42157 3,63556 ,417 -14,2739 3,4307 

45X -8,47556* 2,77111 ,009 -15,2230 -1,7281 

45XM 
45XP 5,42157 3,63556 ,417 -3,4307 14,2739 

45X -3,05399 2,91636 ,893 -10,1551 4,0471 

45X 
45XP 8,47556* 2,77111 ,009 1,7281 15,2230 

45XM 3,05399 2,91636 ,893 -4,0471 10,1551 

CB 

45XP 
45XM -3,70980 2,15311 ,264 -8,9524 1,5328 

45X -8,17647* 1,64115 ,000 -12,1725 -4,1804 

45XM 
45XP 3,70980 2,15311 ,264 -1,5328 8,9524 

45X -4,46667* 1,72717 ,033 -8,6722 -,2611 

45X 
45XP 8,17647* 1,64115 ,000 4,1804 12,1725 

45XM 4,46667* 1,72717 ,033 ,2611 8,6722 

SM 

45XP 
45XM -14,447* 3,366 ,000 -22,64 -6,25 

45X -13,534* 2,565 ,000 -19,78 -7,29 

45XM 
45XP 14,447* 3,366 ,000 6,25 22,64 

45X ,913 2,700 1,000 -5,66 7,49 

45X 
45XP 13,534* 2,565 ,000 7,29 19,78 

45XM -,913 2,700 1,000 -7,49 5,66 

 

       

(continua) 
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(continuação)        

RM 

45XP 
45XM 5,357 3,235 ,303 -2,52 13,23 

45X -3,317 2,466 ,545 -9,32 2,69 

45XM 
45XP -5,357 3,235 ,303 -13,23 2,52 

45X -8,674* 2,595 ,004 -14,99 -2,36 

45X 
45XP 3,317 2,466 ,545 -2,69 9,32 

45XM 8,674* 2,595 ,004 2,36 14,99 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

  

 

Como pôde ser verificado, há diferenças estatísticas entre os grupos 1 e 2.1 para os subtestes Semelhanças (SM), 

Cubos (CB) e Vocabulário (VB), com melhor desempenho no Grupo 1. Entre os grupos 1 e 2.2 as diferenças foram percebidas 

para os subtestes de Raciocínio Matricial (RM) e CB, com melhor desempenho do Grupo 1. Entre os grupos 2.1 e 2.2 foi 

possível identificar melhor desempenho do grupo 2.1 para o subteste RM e um melhor desempenho do grupo 2.2 para o 

subteste SM.
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Figura 9. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças nos subtestes entre os grupos 

1, 2.1 e 2.2 

 

ATENÇÃO CONCENTRADA, ATENÇÃO SELETIVA E RASTREAMENTO 

VISUAL 

 

TABELA 15.  RESULTADOS DO TESTE CANCELAMENTO DE SINOS DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2  

 

 
s. Turner 

(GRUPO 1) 
s. Turner 

(GRUPO 2.2) 
s. Turner 

(GRUPO 2.1) 

 N m DP N m DP N m DP 

Testes de sinos 70 262,17 202 18 244,00 26,87 14 271,00 15,56 
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Figura 10. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças no teste de Sinos entre os 

grupos 1, 2.1 e 2.2 

 
 

 

TABELA 16. RESULTADOS DO TESTE ANOVA PARA AS DIFERENÇAS NO TESTE DE SINOS 

ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

 

ANOVA 

Sinos   
 Soma dos 

Quadrados 

gl Quadrado 

Médio 

F Sig. 

Entre Grupos 203791,098 2 101895,549 5,908 ,007 

Nos grupos 517432,417 30 17247,747   

Total 721223,515 32    
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Como evidenciado na tabela 16, existem diferenças entre os grupos no 

desempenho do teste de sinos. E os resultados do teste pós hoc apontam para um 

melhor desempenho do grupo 1 em relação ao grupo 2.2, contudo o grupo 1 

apresentou desempenhou inferior ao grupo 2.1, como visto na tabela 17. 

 

TABELA 17. RESULTADOS DO TESTE POST HOC DE BONFERRONI PARA AS DIFERENÇAS NO 

TESTE DE SINOS ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

 

Comparações múltiplas 

Variável dependente:   Sinos   

Bonferroni   

(I) CASO (J) CASO Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão 

Sig. Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

45XP 
45XM -29,37500 48,06211 1,000 -151,2481 92,4981 

45X -282,70833* 82,62707 ,005 -492,2292 -73,1874 

45XM 
45XP 29,37500 48,06211 1,000 -92,4981 151,2481 

45X -253,33333* 83,55376 ,015 -465,2041 -41,4626 

45X 
45XP 282,70833* 82,62707 ,005 73,1874 492,2292 

45XM 253,33333* 83,55376 ,015 41,4626 465,2041 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

 

 

VELOCIDADE DE VARREDURA VISUAL, MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO, 

FLEXIBILIDADE MENTAL E FUNÇÃO MOTORA 

 

TABELA 18.  RESULTADOS DO TESTE DE TRILHAS DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 
s. Turner 

(GRUPO 1) 
s. Turner 

(GRUPO 2.2) 
s. Turner 

(GRUPO 2.1) 

 N m DP N m DP N m DP 

TMT-A 70 51,17 77,23 18 70,50 20,51 14 80,00 5,66 

TMT-B 70 257,25 323,69 18 145,50 13,44 14 190,50 43,13 
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Como pode ser observado, não houveram diferenças significativas entre os 

grupos para as formas do TMT. 

 

 

Figura 11. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças no teste de trilhas entre os 

grupos 1, 2.1 e 2.2 

 

TABELA 19. RESULTADOS DO TESTE ANOVA PARA AS DIFERENÇAS NO TESTE DE TRILHAS – 

TMT, ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

ANOVA 
 Soma dos 

Quadrados 

gl Quadrado 

Médio 

F Sig. 

TMTA Entre Grupos 2193,212 2 1096,606 2,175 ,131 

Nos grupos 15123,667 30 504,122   

Total 17316,879 32    

TMTB Entre Grupos 41117,283 2 20558,642 1,930 ,162 

Nos grupos 330237,688 31 10652,829   

Total 371354,971 33    
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TABELA 20. RESULTADOS DO TESTE POST HOC DE BONFERRONI PARA AS DIFERENÇAS NO 

TESTE DE TRILHAS ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

Comparações múltiplas 

Bonferroni   

Variável 

dependente 

(I) 

CASO 

(J) 

CASO 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão 

Sig. Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

TMTA 

45XP 
45XM 9,00000 8,21683 ,846 -11,8358 29,8358 

45X 28,33333 14,12616 ,162 -7,4870 64,1536 

45XM 
45XP -9,00000 8,21683 ,846 -29,8358 11,8358 

45X 19,33333 14,28459 ,558 -16,8887 55,5554 

45X 
45XP -28,33333 14,12616 ,162 -64,1536 7,4870 

45XM -19,33333 14,28459 ,558 -55,5554 16,8887 

TMTB 

45XP 
45XM 41,18750 37,77192 ,852 -54,4104 136,7854 

45X -70,56250 57,69756 ,692 -216,5908 75,4658 

45XM 
45XP -41,18750 37,77192 ,852 -136,7854 54,4104 

45X -111,75000 58,51601 ,196 -259,8497 36,3497 

45X 
45XP 70,56250 57,69756 ,692 -75,4658 216,5908 

45XM 111,75000 58,51601 ,196 -36,3497 259,8497 

 

 

 

MEMÓRIA VISUAL, HABILIDADE VISUOESPACIAL E 

VISUOCONSTRUTIVA 

 

TABELA 21.  RESULTADOS DO TESTE DA FIGURA COMPLEXA DE REY DOS GRUPOS 1, 2.1 E 

2.2  

 

 
s. Turner 

(GRUPO 1) 
s. Turner 

(GRUPO 2.2) 
s. Turner 

(GRUPO 2.1) 

 N m DP N m DP N m DP 

Figura 
Complexa de 

Rey 
70 30,38 37,95 18 20,75 10,25 14 18,50 4,95 
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Figura 12. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças no Figura Complexa de Rey 

entre os grupos 1, 2.1 e 2.2 

 

Não foi possível identificar qualquer diferença estatisticamente relevante entre 

os grupos. 

 

TABELA 22. RESULTADOS DO TESTE ANOVA PARA AS DIFERENÇAS NO TESTE DA FIGURA 

COMPLEXA DE REY, ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

ANOVA 

REY   
 Soma dos 

Quadrados 

gl Quadrado 

Médio 

F Sig. 

Entre Grupos 420,471 2 210,235 1,242 ,303 

Nos grupos 5249,500 31 169,339   

Total 5669,971 33    

 

 

 

0

10

20

30

40

50

P
o

n
tu

a
ç
ã
o

 t
o

ta
l

s. Turner
(GRUPO 1)

s. Turner
(GRUPO 2.2)

s. Turner
(GRUPO 2.1)



73 
 

TABELA 23. RESULTADOS DO TESTE POST HOC DE BONFERRONI PARA AS DIFERENÇAS NO 

TESTE DA FIGURA COMPLEXA DE REY ENTRE OS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

Comparações múltiplas 

Variável dependente:   REY   

Bonferroni   

(I) 

CASO 

(J) 

CASO 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão 

Sig. Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

45XP 
45XM -1,81250 4,76228 1,000 -13,8655 10,2405 

45X -11,43750 7,27450 ,378 -29,8487 6,9737 

45XM 
45XP 1,81250 4,76228 1,000 -10,2405 13,8655 

45X -9,62500 7,37769 ,605 -28,2974 9,0474 

45X 
45XP 11,43750 7,27450 ,378 -6,9737 29,8487 

45XM 9,62500 7,37769 ,605 -9,0474 28,2974 

 

HABILIDADES DE ATENÇÃO SELETIVA, MONITORAMENTO MENTAL E 

COMPORTAMENTO INIBITÓRIO. 

 

TABELA 24.  RESULTADOS DO TESTE STROOP VICTÓRIA DE CORES E PALAVRAS DOS 

GRUPOS 1, 2.1 E 2.2  

 

 
s. Turner 

(GRUPO 1) 
s. Turner 

(GRUPO 2.2) 
s. Turner 

(GRUPO 2.1) 

 N m DP N m DP N m DP 

STROOPI 70 23,00 21,66 18 22,00 4,24 14 18,50 2,71 

STROOPII 70 18,00 24,58 18 23,50 4,95 14 20,34 4,41 

STROOPIII 70 47,33 76,00 18 53,50 38,89 14 54,10 19,35 
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Figura 13. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças no teste Stroop Victória de 

Cores e Palavras dos grupos 1, 2.1 e 2.2 

 

 Como pode ser observado, nenhum dos grupos apresentou distinção 

estatística entre os demais. 

 

TABELA 25. RESULTADOS DO TESTE ANOVA PARA AS DIFERENÇAS TESTE STROOP VICTÓRIA 

DE CORES E PALAVRAS DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 
 

ANOVA 
 Soma dos 

Quadrados 

gl Quadrado 

Médio 

F Sig. 

STROOPI Entre Grupos 110,123 2 55,062 1,547 ,229 

Nos grupos 1067,938 30 35,598   

Total 1178,061 32    

STROOPII Entre Grupos 122,386 2 61,193 1,316 ,283 

Nos grupos 1395,250 30 46,508   

Total 1517,636 32    
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STROOPIII Entre Grupos 114,742 2 57,371 ,078 ,925 

Nos grupos 22140,167 30 738,006   

Total 22254,909 32    

 
 

TABELA 26. RESULTADOS DO TESTE POST HOC DE BONFERRONI PARA AS DIFERENÇAS NO 

TESTE STROOP VICTÓRIA DE CORES E PALAVRAS DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

 

Comparações múltiplas 

Bonferroni   

Variável 

dependente 

(I) 

CASO 

(J) 

CASO 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

STROOPI 

45XP 
45XM -3,43750 2,18348 ,378 -8,9742 2,0992 

45X -4,43750 3,75378 ,739 -13,9561 5,0811 

45XM 
45XP 3,43750 2,18348 ,378 -2,0992 8,9742 

45X -1,00000 3,79588 1,000 -10,6254 8,6254 

45X 
45XP 4,43750 3,75378 ,739 -5,0811 13,9561 

45XM 1,00000 3,79588 1,000 -8,6254 10,6254 

STROOPII 

45XP 
45XM -3,37500 2,49576 ,559 -9,7036 2,9536 

45X 2,12500 4,29063 1,000 -8,7549 13,0049 

45XM 
45XP 3,37500 2,49576 ,559 -2,9536 9,7036 

45X 5,50000 4,33876 ,644 -5,5020 16,5020 

45X 
45XP -2,12500 4,29063 1,000 -13,0049 8,7549 

45XM -5,50000 4,33876 ,644 -16,5020 5,5020 

STROOPIII 

45XP 
45XM ,50000 9,94183 1,000 -24,7099 25,7099 

45X 6,66667 17,09173 1,000 -36,6735 50,0069 

45XM 
45XP -,50000 9,94183 1,000 -25,7099 24,7099 

45X 6,16667 17,28342 1,000 -37,6596 49,9929 

45X 
45XP -6,66667 17,09173 1,000 -50,0069 36,6735 

45XM -6,16667 17,28342 1,000 -49,9929 37,6596 

 

 

 

HABILIDADE DE NOMEAÇÃO POR CONFRONTAÇÃO VISUAL 

 

TABELA 27.  RESULTADOS DO TESTE DE NOMEAÇÃO DE BOSTON DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2  
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s. Turner 

(GRUPO 1) 
s. Turner 

(GRUPO 2.2) 
s. Turner 

(GRUPO 2.1) 

 N m DP N m DP N m DP 

Teste de 
nomeação de 

Boston 
70 33,50 47,38 18 45,00 14,14 14 34,50 3,54 

  

 

 

Figura 14. Resultados do teste post hoc de Bonferroni para as diferenças no teste de Nomeação de 

BOSTON dos grupos 1, 2.1 e 2.2 

 

TABELA 28. RESULTADOS DO TESTE ANOVA PARA AS DIFERENÇAS NO TESTE DE NOMEAÇÃO 

DE BOSTON DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

ANOVA 

BOSTON   

 

Soma dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Entre Grupos 843,938 2 421,969 3,269 ,042 

Nos grupos 3742,938 29 129,067   

Total 4586,875 31    
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TABELA 29. RESULTADOS DO TESTE POST HOC DE BONFERRONI PARA AS DIFERENÇAS NO 

TESTE DE NOMEAÇÃO DE BOSTON DOS GRUPOS 1, 2.1 E 2.2 

 

Comparações múltiplas 

Variável dependente:   BOSTON   

Bonferroni   

(I) CASO (J) CASO 

Diferença 

média (I-J) Erro Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

45XP 
45XM -10,18750 4,15761 ,049 -20,7516 ,3766 

45X 1,31250 8,52057 1,000 -20,3375 22,9625 

45XM 
45XP 10,18750 4,15761 ,049 -,3766 20,7516 

45X 11,50000 8,58793 ,573 -10,3211 33,3211 

45X 
45XP -1,31250 8,52057 1,000 -22,9625 20,3375 

45XM -11,50000 8,58793 ,573 -33,3211 10,3211 
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DISCUSSÃO 
 

Apesar de haverem diversos estudos da literatura que apresentem o perfil 

cognitivo de pessoas com a síndrome de Turner existem poucos que apresentem uma 

análise dessas funções com diferenciação entre os diferentes cariótipos que podem 

causar as alterações moleculares que caracterizam esta aneuploidia.  

 

ASPECTOS INTELECTUAIS 

 

Como pôde ser observado o grupo 1, formado por participantes com síndrome 

de Turner (ST) e diversos mosaicismos relacionados, apresentou quociente intelectual 

levemente prejudicado quando aferido o quociente intelectual total (QIT, m = 81,79, 

dp = 18,41), o quociente intelectual verbal (QIV, m=86,69, dp = 20,72) e o quociente 

intelectual de execução (QIE, m = 81, dp = 16,57). Esses dados estão em 

concordância com a literatura que aponta escores de QIT dentro da escala média a 

média-inferior com uma discrepância entre as pontuações do QIV e QIE; e melhor 

resultado nos aspectos verbais (HUTAFF-LEE et al., 2019; HONG; KENT; KESLER, 

2009; MAZZOLA et al., 2008). Hong (2009) chama a atenção para o fato de que 

apesar das pessoas com a ST apresentem um QIV composto normal, há evidências 

de que as mesmas possuem um perfil característico, por utilizarem diferentes 

subconjuntos de processamento verbal. Este autor ainda apresenta que apesar das 

participantes com ST possuírem resultados inferiores quando comparados a pessoas 

sem quaisquer síndromes as suas respostas tendem a possuir maior uso de palavras 

de baixa frequência e mesmo hiperlexia, com alterações especificamente 
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relacionadas a menor velocidade e fluência, aspectos relevantes em testes que 

avaliam esse constructo. 

Os pesquisadores que corroboram com esta perspectiva argumentam que as 

distinções podem ser decorrentes, em parte, de distúrbios no neurodesenvolvimento 

causados pela ausência ou menor quantidade de hormônios sexuais em momentos 

críticos (SKUSE et al., 2005a; SKUSE et al., 2005b; ROSS et al., 2003). E no que 

tange ao desempenho em funções relacionadas ao QIE um estudo sugere que alguns 

genes localizados em Xp22.3 podem ser responsáveis pela menor eficiência de 

pessoas com a ST (ZINN et al., 2007).  

Os dados apresentados anteriormente compõem estudos que não fazem 

diferenciação entre participantes com base no efeito de dosagem de gene e nem no 

que se refere a origem parental do cromossomo X preservado. Essa parte foi tratada 

em uma segunda parte deste estudo, ao avaliar apenas pessoas com o cariótipo 45X 

em 100% das células examinadas. A intenção disso foi maximizar a homogeneidade 

genotípica desse grupo, formando assim o grupo 2.  

 

ASPECTOS INTELECTUAIS EM PACIENTES MONOSSÔMICOS 

 

Os resultados referentes ao perfil intelectual do Grupo 2 foi contrastante ao do 

Grupo 1. O Grupo 2 apresentou perfil deficitário para o QIT (m = 67,98, dp=7,32), e 

QIE (m = 66,65, dp = 5,17), tendo seu desempenho dentro da faixa limítrofe para o 

QIV (m = 72,23, dp = 12,08). Quando os desempenhos dos grupos 1 e 2 foram 
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analisados foi possível identificar que o Grupo 1 obteve melhor resultado em todas as 

esferas intelectivas investigadas.  

Este resultado também difere com o estudo de Skuse et al. (1997), o primeiro, 

e referência para o campo a avaliar a influência do imprinting parental no desempenho 

cognitivo em pessoas com a ST. Skuse et al. (1997) identificaram que as participantes 

com o cariótipo monossômico (45X) estavam dentro da faixa normal, contudo não 

referem quantas células foram examinadas, enquanto nós examinamos 100 células 

plasmáticas (padrão ouro para a avaliação cariotípica) (RACK, 2019). Isso implica na 

possibilidade de haverem participantes com mosaicismo o que influencia 

positivamente o desempenho geral do grupo formado (JAMUAR et al., 2016). 

O argumento do presente estudo para o rebaixamento cognitivo identificado é 

sustentado pela teoria do efeito de dosagem de genes que fornece um meio para a 

exploração das interações bioquímicas entre vários produtos genéticos que são fontes 

de relações não lineares, responsáveis pela conexão dos genótipos com os fenótipos. 

Como pode ser verificada na literatura sobre a síndrome de Turner que uma maior 

proporção 45X/46XX (mosaicismo) refere menores presenças dos fenótipos e 

características clínicas relacionadas a esta síndrome (ADAM; MANNING, 2020; LEE 

et al., 2018; KESLER, 2007; O’CONNOR, 2000). De igual modo é de se esperar que 

haja maiores prejuízos nos fenótipos cognitivos quando não identificamos a presença 

de células 46XX.  

Esses dados corroboram com a nossa hipótese, menor presença de 

mosaicismo acarreta pior desempenho cognitivo e essa variabilidade fenotípica entre 

esses grupos pode indicar a existência de um locus genético. Outro ponto importante 
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está em estudos mais recentes que identificaram como alguns genes que influenciam 

o ajuste social e que são expressos apenas a partir do cromossomo X derivado 

paternalmente podem implicar em outras características relacionadas ao imprinting 

genômico. Assim é possível relatar melhor desempenho social de pessoas com ST 

com imprinting paterno em funções sociais e outras habilidades visuoconstrutivas 

(GRANDE, 2019; WOLSTENCROFT, 2019). Quando levada em consideração a 

origem parental do cromossomo X preservado, por meio da comparação dos 

polimorfismos das participantes e dos genitores, o grupo 2 foi subdividido entre as 

participantes com o cromossomo X preservado de origem materna (Grupo 2.2 - 45Xm) 

e as participantes com o cromossomo X preservado de origem paterno (Grupo 2.1 - 

45Xp).  

 

ASPECTOS INTELECTUAIS E IMPRINTING GENÔMICO 

 

Após a separação das participantes a depender da origem parental foi realizada 

uma ANOVA entre o grupo 1, do grupo 45Xm e do grupo 45Xp. O resultado indicou 

que as diferenças entre as médias dos três grupos foram estatisticamente relevantes, 

confirmadas pelo teste post hoc. Uma vez que os achados referentes aos aspectos, 

relacionados ao imprinting parental, foram analisados foi possível identificar que o 

perfil intelectual dos grupos monossômicos variaram a depender da origem do 

cromossomo sexual X herdado.  

Nesta análise foi possível identificar um melhor desempenho do grupo 45Xm 

em relação ao grupo 45Xp para o QIV. Esse dado também difere dos encontrados por 
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Skuse (1997) uma vez que as participantes do seu estudo que tiveram melhor 

desempenho intelectual possuía o cromossomo X de origem paterna. Contudo, as 

diferenças entre os escores intelectuais verbal (QIT) e de execução (QIE) foram os 

mesmos descritos na literatura - com melhor desempenho em aspectos verbais.   

Sendo a maior contribuição deste estudo para o campo a caracterização entre 

os perfis neuropsicológicos da síndrome de Turner em função da origem parental do 

cromossomo X preservado, outros aspectos da cognição foram avaliados apenas para 

os grupos 45Xm e 45Xp.  

 

ATENÇÃO CONCENTRADA, ATENÇÃO SELETIVA, 

RASTREAMENTO VISUAL, MONITORAMENTO MENTAL, 

COMPORTAMENTO INIBITÓRIO E A ORIGEM PARENTAL 

 

Déficits atencionais são uma das principais disfunções cognitivas descritas na 

síndrome de Turner (ST), tendo como principal causa provável a haploinsuficiência de 

genes presentes no cromossomo X que escapam à inativação em indivíduos do sexo 

feminino (importante recordar que em humanos do sexo feminino há presença de dois 

cromossomos sexuais, 46XX, ou seja, com dois alelos de cada gene enquanto na ST 

há apenas um, 45X) (DAVIES et al., 2007). Esses achados podem ser identificados 

em diversos estudos que utilizam diferentes paradigmas neurocientificos (GREEB et 

al., 2018; TEMPLE et al., 1996; ROSS et al., 1995). Também é possível apontar que 

existem uma sobreposição importante de aspectos fisiológicos e anatômicos 

associados a esta síndrome (GREEN et al., 2017). Apesar de não haverem diferenças 

no volume cerebral total existem evidências em regiões parietais, occipitais, 
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hipocampais, talâmicas, dos núcleos da base e na conectividade de regiões frontais 

do córtex, que em conjunto podem explicar os mecanismos neurobiológicos 

subjacentes aos déficits relacionados as funções atencionais (GREEN et al., 2014; 

DENNIS; THOMPSON, 2013; YAMAGATA et al., 2012; RAZNAHAN et al., 2010; 

HOLZAPFEL et al., 2006; BROWN et al., 2004).  Essas áreas estão intrinsicamente 

envolvidas em processos atencionais do tipo Top-Down de alto nível de 

processamento cognitivo como a memória operacional e controle inibitório (BICHOT 

et al., 2015; CORBETTA; SHULMAN, 2002; FEDORENKO et al., 2013). 

Outro aspecto a ser considerado é referente ao efeito de dosagem gênica, no 

qual diversos estudos, principalmente por meio de modelos não-humanos, têm 

apresentado resultados importantes na direção de apontar estruturas 

neuroanatômicas mais sensíveis à influência dos cromossomos sexuais no 

desenvolvimento de funções atencionais (RAZNAHAN et al.,2015; .LYNN; DAVIES, 

2007). Muitos destes trabalhos mostraram que déficits atencionais, associados ao 

TDAH também estão presentes em até 50% das pessoas com a ST, possuem origem 

em alterações de genes dos cromossomos X, como por exemplo os genes 

Monoamine Oxidase A (MAOA), 5-hydroxytryptamine receptor 2C (HTR2C) e steroid 

sulfatase (STS)  (GREEN et al., 2018; BONVICINI et al. 2016; TRENT et al. 2013 XU 

et al. 2009; LI et al. 2006). 

Um dos mecanismos genéticos que buscou-se averiguar é se a origem parental 

também apresenta alguma influência no desempenho atencional, e há evidências 

disso para aspectos relacionados a TDAH, onde pessoas com ST com origem do 

cromossomo preservado de origem materna possuíam pior flexibilidade 

comportamental e função social do que as com cromossomo herdado paternalmente 
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(LAPAGE et al., 2012; DAVIES et al., 2009, 2005; SKUSE et al., 1997). Essas 

diferenças também estão presentes em outras funções cognitivas (LAPAGE et al., 

2012; RUSSELL et al., 2006; LOESCH et al., 2005).  

No que se refere especificamente aos resultados deste este estudo foi possível 

identificar que o grupo 45XP conseguiu realizar a tarefa em tempo menor, em tarefas 

de percepção e rastreamento visual, sendo a diferença relevante apontada pelo teste 

ANOVA quando comparada ao Grupo 1, e este último apresentou desempenho 

superior ao grupo 45Xm. Esta função cognitiva é responsável pela nossa capacidade 

de codificar e organizar estímulos visuais, sendo fundamental para diversas tarefas 

cotidianas.   

As dificuldades com a percepção visual têm sido relacionadas à prematuridade 

e deficiências nessa função foram associadas a dificuldades escolares na infância e 

adolescência, principalmente em matemática e na escrita (LIND et al., 2020; LEUNG 

et al. 2018; MOLLOY et al. 2017; PEREZ-ROCHE et al. 2016; MOLLOY et al. 2013). 

O aspecto qualitativo dessa tarefa não indicou diferenças entre o desempenho dos 

grupos, tendo conseguido concluir a atividade sem apresentar quaisquer déficits no 

processo perceptivo-gnóstico.  

Em tarefas que avaliam o desempenho atencional, a velocidade de execução 

e a flexibilidade mental ambos os grupos apresentaram desempenho inferior ao 

estudo normativo para a população brasileira com base na escolaridade média 

(CARVALHO et al., 2020) para a forma A – mais relacionada a aspectos de velocidade 

de execução), mas quando analisada a forma B – referente a flexibilidade mental – o 

grupo 45Xm obteve desempenho dentro do esperado enquanto o grupo 45Xp esteve 
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ineficiente. Quando analisado os desempenhos dos dois grupos não foram 

encontradas diferenças estatísticas. Estas funções estão associadas ao transtorno de 

atenção em pacientes com a ST (DAVENPORT et al., 2020; GREEN et al., 2018) 

 

MEMÓRIA VISUAL, HABILIDADE VISUOESPACIAL E 

VISUOCONSTRUTIVA, VELOCIDADE DE VARREDURA VISUAL E 

FLEXIBILIDADE MENTAL 

 

A relevância do desempenho destas funções estão relacionadas em grande 

medida pelos papéis que o processamento cognitivo necessário demanda para lidar 

com aspectos geométricos e simbólicos envolvidos em habilidades utilizadas nas 

tarefas algébricas, pois há um pensamento hegemônico de que a simples 

representação dos símbolos matemáticos é de natureza espacial, variando apenas na 

forma que sua organização se dá por fatores culturais e linguísticos (ATTOUT et al., 

2017; ZORZI et al., 2006; BACHOT, et al., 2005; FISCHER, et al., 2005). O sistema 

de processamento informação visual inclui uma série de processos modulares que se 

organizam de forma hierárquica em função da complexidade do objeto percebido. 

Déficits no sistema de processamento de informação visual, mais 

especificamente em funções visuoperceptivas são frequentemente relatas  em 

pessoas com a síndrome de Turner, principalmente em tarefas que avaliam o 

processamento visuoespacial, cópia de figura, desenho, rastreamento de objetos e 

mesmo modelos experimentais de paradigmas cognitivos de processamento visual 

(MOZZOCCO, et al., 2001; TEMPLE; BUCHANAN; PAVLOVIC; ROVET, 1998; 
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CARNEY, 1995). Outros autores acrescentam à discussão os aspectos relacionados 

com a memória de trabalho, pois indicam que há forte correlação entre o baixo 

desempenho de tarefas mnésticas e os respectivos prejuízos nas que utilizam 

componentes das funções visuoespaciais com influência da rotação mental 

(CORNOLDI; VECCHI, 2004; BUCHANAN, PAVLOVIC; ROVET, 1998; LAHOOD; 

BACON, 1995).  

Esses dados também foram descritos em estudos de neuroimagem 

identificaram menor volume de matéria cinza parietal bilateralmente e de matéria 

branca no lobo occipital associados com diminuição do volume cerebelar, e também 

maiores valores volumétricos no giro temporal superior direito e ativações anormais 

na conectividade entre áreas frontais e parietais, em pessoas com ST (HARSHA; 

NAIR, 2017; BRAY et al., 2011; BROWN et al., 2004; KESLER et al, 2003; 

HABERECHT et al., 2001). Apesar de haverem alguns estudos que associam esses 

déficits na ST com a síndrome de DiGeorge (decorrente de um distúrbio no braço 

longo do cromossomo 22) (DE SMEDT, 2009; SIMON et al., 2008) é possível 

estabelecer que as semelhanças são decorrentes do processamento visuoespacial 

(BRANKAER et al., 2017) e ainda não existem alterações genéticas isoladas ou em 

conjunto que possam ser apontadas como causadoras destes déficits. 

As participantes deste estudo apresentaram desempenho prejudicado para 

tarefa mnéstica que faz uso de habilidades visuoespaciais e visuoconstrutivas, sem 

diferenças relevantes identificadas entre os grupos. Déficits nessas funções são as 

mais frequentemente relatadas em pessoas com a ST, justificando a maioria dos 

problemas relacionados a matemática em período escolar (O’DONOGHUE et al., 
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2020; BAKER et al., 2020; VALENZISE et al., 2019). E não foram identificadas 

diferenças em função da origem parental do cromossomo sexual, quando analisados 

os grupos individualmente em função disso. 

Em tarefa que avaliou o controle inibitório foi possível identificar que ambos os 

grupos tiveram desempenho dentro do esperado para a escolaridade a partir de dados 

normativos brasileiros (CAMPANHOLO, 2014) quando avaliados a parte A e B, 

contudo o desempenho está bastante prejudicado na parte C, responsável pela 

avaliação da inibição de comportamento automatizados. Não houve diferença entre 

os grupos. 

 

HABILIDADES DE LINGUAGEM 

 

De maneira geral é possível identificar que as funções visuoespaciais, 

atencionais, de memória de trabalho e de velocidade de processamento estão 

prejudicadas em pessoas com a síndrome de Turner (ST). Aspectos referentes as 

funções linguísticas não costumam ser relatadas e alguns autores sustentam que 

quando as mesmas se apresentam deficitárias pode ser decorrente de outro 

transtorno associado ou mesmo a sobrecarga da função executiva, que também está 

prejudicada na ST. Outra hipótese está no uso que algumas tarefas de linguagem 

requerem de funções atencionais e visuoespaciais (como na leitura e escrita em folhas 

de papel se pauta.) (HUTAFF‐LEE et al., 2019; HONG; SCALETTA KENT; KESLER, 

2009) 
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Não foram identificados déficits quando avaliada tarefa de nomeação, contudo 

o grupo 45Xm esteve mais eficiente, o que pode ser associado a uma melhor 

performance em tarefas não-motoras de percepção visual (BAKER et al., 2020). O 

desempenho motor afetado, relatado em pessoas com síndrome de Turner (ST), pode 

estar mais associado ao perfil mosaico ou 45Xp, visto que o imprinting do X materno 

é mais frequentemente observado (80%) nos casos com cariótipo examinado e esse 

dado apesar de descrito na literatura não é frequentemente relatado (CULEN et al., 

2017; BACKELJAUW et al., 2015; SKUSE et al., 2007; NIJHUIS-VAN DER SANDEN, 

2002). Isso pode ser fruto de uma dissociação funcional entre pessoas com 45Xm e 

45Xp. 
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CONCLUSÃO 
 

O perfil neuropsicológico da síndrome de Turner (ST) possui uma grande 

variabilidade, contudo pudemos constatar neste estudo que, como descrito na 

literatura, as pessoas com ST apresentam desempenho intelectual inferior ao grupo 

normativo, ainda que fora da faixa de classificação deficitária, com melhor 

desempenho no quociente intelectual verbal (QIV), em contraste ao quociente 

intelectual de execução (QIE).  

Esse resultado é particularmente verdadeiro para o grupo composto por 

pessoas com diferentes níveis de mosaicismo constatados por meio de cariograma 

em 100 células. Quando analisados apenas os resultados do grupo composto 

exclusivamente por pessoas com monossomia comprovada nas 100 células 

avaliadas, foi possível identificar a presença de déficit intelectual em todos os 

quocientes avaliados.  

As diferenças entre as médias dos desempenhos desses grupos foram 

estatisticamente relevante, sendo este o primeiro trabalho a investigar este tópico. 

Quando o grupo monossômico divido conforme a origem parental do cromossomo 

sexual preservado também foi possível identificar que no que tange ao quociente 

intelectual total (QIT) houveram diferenças entre o grupo mosaico e os grupos 

formados por pacientes com X de origem paterna (Xp) e por pacientes com X de 

origem materna (Xm).  

Os resultados apresentam que, com exceção do QIV, existem diferenças entre 

todos os QIs avaliados estando o grupo Xm com melhor desempenho.  
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Os aspectos atencionais também estiveram mais prejudicados nos grupos 

monossômicos, com melhor desempenho no grupo Xm em relação ao grupo Xp. 

Quando avaliados os aspectos da linguagem foi possível identificar que o grupo Xm 

possuiu melhor desempenho, sendo estatisticamente relevante em comparação ao 

grupo Xp e também superior ao grupo mosaico.  

 De maneira geral houve uma menor amplitude nos desempenhos das 

participantes monossômicas do que as que compunham o grupo com presença de 

mosaicos. Esse resultado pode contribuir para os estudos da influência do efeito da 

dosagem genética nas manifestações fenotípicas de diversas síndromes genéticas, 

não apenas de um ponto de vista físico, mas também cognitivo. A razão para isto está 

no fato de que a presença de um perfil neuropsicológico específico que diferencia 

pessoas com síndrome de Turner, a depender da origem parental do cromossomo 

sexual X, pode ser fundamental para a elaboração de um modelo de estimulação 

cognitiva precoce que minimize as possíveis dificuldades que estar pessoas 

encontram no início da escolarização e do decorrer das suas atividades cotidianas.  

Desse modo foi possível identificar que pacientes com origem parental do 

cromossomo sexual X paterno possuiram piores desempenhos cognitivos quando 

comparados as pacientes com mosaicismos identificados e monossômicas com 

origem materna do cromossomo X preservado nos grupos avaliados neste estudo. 
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