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JUSTIFICATIVA 

A síndrome de Prader-Willi (PWS) é um distúrbio neurogenético e é 

considerada uma doença rara, sendo a forma mais comum de obesidade 

devida a causa genética. As principais características físicas encontradas na 

PWS são a hipotonia, o hipogonadismo, a baixa estatura, deficiência do 

hormônio do crescimento, hiperfagia, obesidade, distúrbios psiquiátricos, de 

comportamento e estereotipias.  

Estima-se que existam de 350.000 a 400.000 portadores da síndrome no 

mundo. Para a PWS não há cura, mas existem tratamentos e terapias para 

redução dos sintomas que ocorrem no decorrer da vida desses indivíduos. 

O risco de recorrência na PWS depende do mecanismo genético, sendo 

que na grande maioria dos casos o risco de recorrência é menor que 1%, 

(deleção e dissomia uniparental materna) e em um dos mecanismos (defeito do 

centro de imprinting) o risco de recorrência pode ser de 50%. O diagnóstico 

diferencial da hipotonia em recém-nascidos compreende doenças 

neuromusculares como amiotrofia espinal infantil e miopatias congênitas e para 

o estudo dessas doenças é recomendado a realização de eletroneuromiografia 

e biópsia muscular que são testes invasivos e podem ser inconclusivos. 

O teste de metilação que será aplicado neste trabalho diagnostica 

aproximadamente 98% dos casos da síndrome e cerca de 94% dos portadores 

da síndrome de Prader-Willi possuem hipotonia durante o período neonatal. O 

principal objetivo deste trabalho é o de identificar a síndrome de Prader-Willi 

em neonatos, período que engloba do nascimento aos 28 dias de vida, que 

apresentam hipotonia de causa desconhecida em maternidades de São Paulo, 

além de reforçar a importância do diagnóstico precoce, o aconselhamento 

genético para estas famílias e orientações sobre a história natural da síndrome. 
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1. Introdução 

 

 A síndrome de Prader-Willi (PWS) é um distúrbio genético, que decorre 

da ausência de expressão de genes que sofrem o processo de imprinting na 

região cromossômica 15q11.2-q13, também conhecida como a região das 

síndromes de Prader-Willi e Angelman (PWS/AS), localizada no braço longo do 

cromossomo 15, próximo ao centrômero. 

 A síndrome de Prader-Willi foi descrita pela primeira vez por Prader, 

Labhart e Willi em 1956 por exame clínico em nove pacientes que 

apresentavam hipotonia neonatal, obesidade, baixa estatura e criptorquidismo 

(in Smith A., Hung D., 2017). A partir de então foram descritos inúmeros casos, 

sendo que naquela época o diagnóstico dos pacientes era apenas clínico.  

A etiologia da síndrome era desconhecida até a década de 80 e os 

casos descritos ocorriam de maneira eventual, sendo raros os casos de 

recorrência entre irmãos, porém relatos de recorrência foram descritos por 

Diament em 1996 (in Tamaki J. et al, 2015). 

Em 1981 Ledbetter D.H. et al detectaram uma microdeleção no 

segmento cromossômico 15q11 - q13 em cromossomos prometafásicos de 4 

dos 5 pacientes com suspeita de PWS.  Análises citogenéticas convencionais 

detectavam aproximadamente 50 a 60% dos pacientes com a síndrome, que 

apresentavam uma deleção intersticial da parte proximal do braço longo do 

cromossomo 15; os demais casos ficavam em aberto (Turnpenny et al, 2009). 

Atualmente a síndrome de Prader-Willi é a forma mais comum de 

obesidade com causa genética e muitos sinais e sintomas presentes são 

resultado da deficiência hipotalâmica, não sendo encontrado nenhum defeito 

estrutural no hipotálamo (Fridman C. et al, 2000), e sim uma disfunção que 

manifesta-se como: desregulação da temperatura corporal, uma maior 

tolerância a dor e apneia central do sono; também são vistos pacientes com 

deficiência do hormônio do crescimento, hipogonadismo hipogonadotrófico, 

além da hipotonia central e a insuficiência adrenal central (Anglin K., 2017).  
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1.1 Características clínicas gerais 

 

A síndrome de Prader-Willi foi dividida em duas fases distintas por 

estudos clínicos, sendo que a primeira fase se caracteriza por graus distintos 

de hipotonia no período neonatal e na primeira infância (94%), hipogenitalismo 

(95%) e dificuldade de sucção (93%). A segunda fase se inicia geralmente com 

o início da obesidade que ocorre entre 1 a 6 anos de idade, sendo 

caracterizada por atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM) 

(98%), hiperfagia acompanhada de obesidade (94%), baixa estatura (76%), 

mãos e pés pequenos (83%), diminuição da sensibilidade à dor, 

hipopigmentação de pele, cabelos e olhos e dificuldades de aprendizagem.  

Além das características faciais como diâmetro bifrontal estreito (75%), 

estrabismo (52%), fissuras palpebrais amendoadas (75%), ponte nasal baixa e 

lábio superior fino com cantos curvados para baixo (Figura 1). Essas 

características faciais podem ou não estar presentes ao nascimento, mas 

evoluem lentamente no decorrer do crescimento da criança; apresentam 

também lesões na pele causadas por auto-agressão (skin picking) e algumas 

crianças podem apresentar problemas comportamentais e de personalidade 

como depressão, irritação, violência e mudanças de humor. (Fridman C., 1997; 

Cassidy S.B. et al, 2012; Araújo L.L., Ferreira P.L.F.T., Leite I.R., 2012).    
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Figura 1: Representação da face de um paciente com síndrome de Prader-Willi 

(Fonte: Crescimento Infantil) 

A prevalência de nascidos vivos anualmente é de 1 em 10.000 a 1 em 

15.000, acomete ambos os sexos, diferentes etnias, classes socioeconômicas 

e regiões geográficas e é a síndrome de obesidade mais comum (Cassidy S.B. 

et al, 2012; Irizarry K.A. et al, 2016). A estimativa dos afetados pela síndrome é 

de 350.000 a 400.000 pessoas no mundo, sendo que nos Estados Unidos já 

foram relatados 3500 casos da síndrome (Tamaki J. et al, 2015). É considerada 

uma doença rara, não existe cura para este distúrbio neurogenético apenas 

tratamentos direcionados para a redução dos sintomas apresentados pelos 

pacientes.  

Baseado no censo do IBGE de 2010 da população brasileira geral, a 

estimativa de portadores da síndrome foi de 12 a 18 mil no ano de 2010 

número fundamentado na prevalência de nascidos vivos anualmente com a 

síndrome, de 1 em 10.000 a 1 em 15.000 (Figura 6). 
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Figura 2: População Brasileira com estimativa dos pacientes com 

PWS(Fonte: IBGE; Cassidy S.B. et al, 2012). 

 A hipotonia é a principal manifestação no recém-nascido, podendo ser 

observada no choro fraco, diminuição dos reflexos e da sucção, o que pode 

levar a dificuldade de ganho de peso e de crescimento na primeira infância. 

Essa característica ocorre na vida adulta em um grau menor, e é observada na 

redução da massa muscular. A hipotonia em PWS é de origem central, sendo 

que os estudos neuromusculares por biópsia mostram-se normais ou 

apresentam sinais inespecíficos (Cassidy S.B. et al, 2012; Araújo L.L., Ferreira 

P.L.F.T., Leite I.R., 2012). 

Em relação ao hipogonadismo presente na síndrome de Prader-Willi, os 

pacientes do sexo masculino podem apresentar micropênis, hipoplasia 

escrotal, criptorquidia e pequenos testículos; já as pacientes do sexo feminino 

podem apresentar a hipoplasia de clitóris e amenorréia, além da ausência de 

sinais de puberdade, isso em ambos os sexos (Hutson J.M. et al, 2014). A 

deficiência do hipotálamo é responsável pelas principais manifestações como a 

deficiência na secreção do hormônio do crescimento (hrGH) que leva a baixa 

estatura, o próprio hipogonadismo, a hiperfagia, desregulação da temperatura 

corporal, distúrbios do sono, redução da densidade mineral óssea e a 

obesidade (Araújo L.L., Ferreira P.L.F.T., Leite I.R., 2012). 
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A hiperfagia tem origem hipotalâmica e resulta da falta da sensação de 

saciedade que pode levar à obesidade caso não seja controlada a alimentação 

do paciente, tem início entre 1 a 4 anos (Cassidy S.B., 2009). A obesidade 

decorre da baixa taxa metabólica aliada a um comportamento de compulsão 

alimentar. A síndrome tem uma condição de obesidade severa como principal 

ponto de fenótipo (Sabin M.A., Werther G.A., Kiess W., 2010). Além da 

obesidade estes pacientes apresentam baixa massa muscular por decorrência 

da hipotonia presente, o que dificulta ainda mais a perda de peso e a 

realização de atividade física que é primordial para esses indivíduos. (Anglin 

K.,2017). 

Complicações da obesidade são as grandes causas de mortalidade e 

morbidade, como a insuficiência cardiorrespiratória, apneia obstrutiva, diabetes 

melittus, hipertensão, tromboflebite, edemas crônicos nas pernas, ingestão de 

alimentos apodrecidos que pode levando a necrose estomacal, ou até mesmo 

a sua ruptura (Cassidy S.B., 1997). Estes pacientes também apresentam 

insuficiência adrenal que já é considerada uma das causas mais frequentes de 

morte súbita conhecida nesta síndrome.  

A deficiência cognitiva é de leve a moderada e os distúrbios de 

comportamento comumente observados são teimosia, birras, comportamentos 

obsessivos compulsivos, dificuldade de modificar a rotina, comportamentos de 

manipulação, e até mesmo roubo, mentira, agressividade, crises de raiva e 

violência e oposicionismo (Cassidy S.B., 1997; Cassidy S.B., Discoll D.J., 

2009). Alterações neuropsicológicas relacionadas com a atividade do lobo 

frontal, tais como atenção, habilidades executivas e de organização viso 

espacial, que é a capacidade de visualizar mentalmente uma imagem, também 

foram descritas em pacientes com esta síndrome.  Doenças psiquiátricas como 

transtorno de humor, hiperatividade com déficit de atenção e problemas na 

socialização também foram relatadas em crianças com PWS (Mesquita M.L. et 

al, 2010). 
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1.2 Aspectos genéticos 

 

Diversas anomalias cromossômicas foram descritas no cromossomo 15, 

tais como translocações Robertsonianas, translocações recíprocas 

aparentemente equilibradas e não-equilibradas, isocromossomos de braço 

longo e presença de pequenos cromossomos marcadores. Menos de 5% dos 

pacientes com a síndrome de Prader-Willi apresentam anomalias 

cromossômicas (Ledbetter D.H. et al, 1981). 

A síndrome de Prader-Willi foi muito estudada por ser a mais comum das 

síndromes causadas por microdeleção, a forma de obesidade mais comum 

devida a causa genética, o primeiro distúrbio conhecido causado por imprinting 

genômico no ser humano e o primeiro reconhecido como consequência de 

dissomia uniparental (UPD). Existe outra síndrome com sinais e sintomas 

distintos, a síndrome de Angelman (AS) (que tem como características a 

deficiência intelectual grave, epilepsia de difícil controle e crises de risos) que 

despertou interesse por terem sido descritos na literatura pacientes tendo uma 

deleção do cromossomo 15 no mesmo segmento cromossômico da PWS.  

Hoje se sabe que a AS possui mecanismos moleculares similares aos da PWS, 

porém com origem no segmento herdado da mãe. (Varela M.C., 1999). 

Hoje sabemos que a PWS é causada pela ausência de genes do 

segmento 15q11-q13 herdados do pai, que são ativos na região, e estes 

mesmos genes no cromossomo materno se encontram inativos gerando esta 

diferenciação na expressão do material genético dependente da origem 

parental, este é o mecanismo chamado imprinting. (Carvalho D.F.D. et al, 2007; 

Mesquita M.L. et al, 2009) Existem diferentes mecanismos moleculares que 

causam a PWS: 70% dos pacientes tem a deleção da região 15q11-q13 

herdada do pai que pode ser vista em 50 a 60% dos casos por citogenética 

tradicional e os outros 10 a 20% por FISH( Hibridação in situ por Fluorescência 

é uma técnica que utiliza sondas de DNA marcadas com fluorescência 

utilizadas para detectar anomalias cromossômicas que estão além da 

resolução da citogenética clássica como microdeleções e rearranjos 

complexos) por serem deleções submicroscópicas (microdeleção); 25% 

herdam duas cópias dos cromossomos 15 maternos e está é a chamada 
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dissomia uniparental materna (UPD mat); menos de 5% têm defeito no centro 

de imprinting, sendo que nesses casos são encontrados dois cromossomos 

íntegros de origem biparental, porém o cromossomo de origem paterna possui 

a marcação epigenética materna (Irizarry K.A. et al, 2016). Já foi descrito que a 

síndrome pode ser resultante de mutações epigenéticas ao acaso, com baixo 

risco de recorrência em 2 a 5% dos casos e translocações em cerca de 1% dos 

casos (Cassidy S.B. et al, 2012).  

Existe um número considerável de doenças genéticas cujas 

características fenotípicas dependem da herança paterna ou materna, esta 

diferenciação sendo por conta da herança e não da alteração encontrada ou de 

diferentes genes, sendo estes casos conhecidos como decorrentes do 

imprinting genômico, e a metilação diferenciada destes alelos é vista como o 

principal mecanismo modificador de expressão dos genes (Tamaki J. et al, 

2015).  

O segmento cromossômico no qual fica localizada a região PWS/AS já 

foi mapeado e dividido em quatro segmentos (Figura 2), o primeiro, mais 

próximo ao centrômero, não sofre imprinting, já o segundo é paternalmente 

expresso, o terceiro é maternalmente expresso, e quarto segmento não sofre 

imprinting, Na região crítica para PWS existe um grande número de genes 

mapeados: MAGEL2, MKRN3 (ou ZNF127), NECDIN, C15ORF2, 

SNURF/SNRPN, NDN, IPW, SNORD116, dentre outros; a maioria dos genes 

transcrevem RNAs principalmente snoRNAs (Small nucleolar RNAs que são 

uma classe de pequenas moléculas de RNA que conduzem modificações 

químicas  como metilação em RNAs ribossomais, RNAs transportadores e 

outros pequenos RNAs nucleares),e não existe descrito um único gene 

responsável pela síndrome de Prader-Willi como o é o gene UBE3A na 

síndrome de Angelman(Smith A., Hung D., 2017). 

Na figura abaixo podemos ver a região crítica da PWS, com cerca de 

2Mb, a da AS, e genes que não estão sob ação do imprinting, e, dentro da 

região PWS encontra-se o centro responsável pelo imprinting (IC). 
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Figura 3: Mapa genético do segmento cromossômico 15q11-q13 (Driscoll D.J. 
et al, 2018) 
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1.2 Diagnóstico Clínico 
 

Os critérios de diagnóstico clínico para a PWS foram desenvolvidos em 

1993 por Holm V.A. et al e compreendem critérios maiores e menores aos 

quais são atribuídos pontos, sendo que é necessário a confirmação pelo teste 

genético molecular. Nestes critérios considera-se a soma de 5 pontos, sendo 4 

dos critérios maiores em pacientes com idade menor ou igual há 3 anos, e 8 

pontos sendo 5 dos critérios maiores quando o paciente for maior de 3 anos de 

idade (Tabela 1) (Carvalho D.F.D. et al, 2007; Cassidy S.B.,2009). 

 

Critérios maiores (1 ponto) 

Hipotonia neonatal, ausência de sucção 
Dificuldade de alimentação na infância, retardo do desenvolvimento neuro-
psicomotor 

Ganho excessivo de peso a partir de 1 ano e 6 meses 

Hipogonadismo 

Deficiência intelectual, dificuldades no aprendizado 

Hiperfagia, obsessão por comida 

Características faciais (olhos amendoados, lábio superior fino) 

Deleção do segmento15q11-q13 em análise citogenética 

Critérios menores (0,5 ponto) 

Diminuição dos movimentos fetais 

Problemas comportamentais (5 destes: fúria, acessos de violência, 

obsessivo-compulsivo, rígido, possessivo, teimoso, mentiroso, cleptomania) 

Apneia do sono 

Baixa estatura 

Cabelos, olhos e pele mais claros que a família 

Mãos e pés pequenos 

Mãos estreitas 

Miopia 

Saliva viscosa 

Defeito na articulação de palavras 

Lesões de pele (auto-agressão) 

Tabela 1: Critérios clínicos diagnósticos da PWS (Carvalho D.F.D. et al,2007). 

Em 2001, foi proposto por Gunay-Aygun M. et al, uma nova abordagem 

desses critérios, com a divisão por faixas etárias (Tabela 2): fase 0 ocorre no 

período pré-natal com movimentos fetais diminuídos e um crescimento menor 

quando comparado com outras crianças sem a patologia; fase 1 (0 a 2 anos) 
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na infância, apresentam hipotonia de graus variados, ausência de sucção e não 

apresentam sobrepeso, já na fase 2 (2 a 6 anos) aumenta o apetite pela 

ingestão de alimentos calóricos, a fase 3 (6 a 12 anos) tem como principal 

características a hiperfagia, ligada a falta de saciedade, o que acaba levando 

grande parte das crianças à obesidade. Às vezes os adultos podem apresentar 

uma fase 4, onde passam a se sentir satisfeitos após a alimentação (Cassidy 

S.B. et al 2012; Irizarry K.A. et al, 2016). 

A análise genética está indicada caso os pacientes com suspeita 

diagnóstica de Prader-Willi apresentem os critérios correspondentes à sua faixa 

etária. 

Idade Critérios 

0 a 2 anos 1.Hipotonia com ausência de sucção 

2 a 6 anos 1.Hipotonia com história de ausência de sucção 

  2.Atraso global do desenvolvimento 

6 a 12 anos 1.História de hipotonia com história de sucção pobre  

  (a hipotonia geralmente persiste) 

  2.Atraso global do desenvolvimento 

  
3.Excessiva ingesta alimentar (hiperfagia, obsessão por 
alimento)  

  com obesidade central resultante quando não controlada 

Maiores de 12 
anos 

1.Funções cognitivas prejudicadas; geralmente deficiência 
intelectual moderada 

  
2.Excessiva ingesta alimentar com obesidade central 
resultante se não controlada 

  

3.Hipogonadismo hipogonatrófico e/ou problemas 
comportamentais típicos (incluindo transtornos obsessivo-
compulsivos) 

Tabela 2. Novos critérios sugeridos para solicitação da análise genética para 

síndrome de Prader-Willi (Carvalho D.F.D. et al,2007) 
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1.3 Diagnóstico laboratorial 

 

 A síndrome de Prader-Willi é resultado de alterações moleculares na 

região 15q11-q13: 70% a 75% dos pacientes apresentam uma deleção 

cromossômica nesta região no cromossomo de origem paterna, 25% dos casos 

apresentam dissomia uniparental materna do cromossomo 15. Os demais 

casos apresentam defeito no centro de imprinting (Hutson J.M. et al, 2014). 

 Testes laboratoriais podem determinar os três principais mecanismos 

moleculares que resultam na PWS (deleção, dissomia uniparental materna e 

defeito no centro de imprinting), o teste do padrão metilação, quando alterado, 

já comprova a síndrome, porém, não identifica o mecanismo e para isso é 

necessário a realização do estudo de microssatélites da região PWS e de fora 

dessa região do paciente, mãe e pai, para confirmação dos casos de deleção, 

dissomia uniparental materna e defeito no centro de imprinting. Os testes de 

hibridação in situ com sonda de fluorescência (FISH) ou por Multiplex Ligation-

dependent Probe Amplification (MLPA) são utilizados para confirmação das 

deleções. O estudo do cariótipo tradicional é necessário para permitir a 

identificação de rearranjos cromossômicos envolvendo o segmento 15q11-q13. 

Em nosso laboratório fazemos o teste de metilação quando existe 

suspeita diagnóstica para a síndrome de Prader-Willi, pois esse teste 

diagnostica cerca de 98% dos casos; quando alterado fazemos análise de 

microssatélites do trio (pai, mãe e paciente) e utilizando esta técnica pode-se 

distinguir dissomia uniparental, deleção e defeito no centro de imprinting. 

Porém, caso não tenhamos a amostra dos pais fazemos MLPA no paciente que 

só é utilizado quando necessário, caso seja uma deleção poderemos visualizar, 

já os outros mecanismos não serão vistos por esta técnica. No laboratório 

seguimos o fluxograma abaixo descrito (Figura 3). Em casos de adoção e na 

ausência de um dos genitores só é realizado o teste de metilação para o 

diagnóstico da síndrome e o MLPA consegue distinguir casos de deleção, 

porem os demais mecanismos não são 

diagnosticados.
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Figura 4: Estratégia diagnóstica aplicada no laboratório com os métodos 

utilizados para a detecção do subtipo genético específico da PWS. 
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1.4 Aconselhamento genético 

 

Malformações congênitas são uma das primeiras causas de mortalidade 

infantil; estudos de morbidade em crianças mostram que doenças genéticas e 

defeitos congênitos representam de 10 a 25% das internações em assistência 

terciária nos centros urbanos da América Latina (Duarte L.C., 2009; Corrêa 

E.A., 2012). Quando uma pessoa é diagnosticada com um distúrbio, essa 

pessoa e seus familiares precisam entender a natureza e as consequências, se 

o problema for hereditário será preciso entender os riscos genéticos nesta 

família, para isso uma consulta de aconselhamento genético é indicada. 

Uma das definições aceitas de Aconselhamento Genético (AG) é a 

adotada pela American Society of Human Genetics e segundo esta definição, 

trata-se do processo de comunicação que lida com problemas humanos 

associados com a ocorrência, ou risco de ocorrência, de uma doença genética 

em uma família, envolvendo a participação de uma ou mais pessoas treinadas 

para ajudar o indivíduo ou sua família a: compreender os fatos médicos, 

incluindo o diagnóstico, provável curso da doença e as condutas disponíveis; 

apreciar o modo como a hereditariedade contribui para a doença e o risco de 

recorrência para parentes específicos; entender as alternativas para lidar com o 

risco de recorrência; escolher o curso de ação que pareça apropriado em 

virtude do seu risco, objetivos familiares, padrões éticos e religiosos, atuando 

de acordo com essa decisão; ajustar-se, da melhor maneira possível, à 

situação imposta pela ocorrência do distúrbio na família, bem como à 

perspectiva de recorrência do mesmo (Brunoni D., 2002). 

O aconselhamento genético previsto neste projeto visa o benefício ao 

paciente, embora o tratamento de uma doença genética não defira do 

tratamento de qualquer outro tipo de doença. Na síndrome de Prader Willi o 

tratamento existente hoje é o hormônio do crescimento que já tem benefícios 

comprovados para os pacientes.  

O risco de recorrência na PWS depende do mecanismo genético 

(Tabela 3) sendo que os casos de deleção 15q-q13 são em sua maioria 
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esporádicos, ocorrendo de novo com recidiva menor que 1%, exceto nos raros 

casos em que um rearranjo cromossômico, podendo ser uma translocação ou 

inversão, está presente no pai. A dissomia uniparental materna também ocorre 

tipicamente de novo com risco de recorrência menor que 1%, salvante a 

possibilidade de uma translocação Robertsoniana estar presente em um dos 

pais. Os demais casos da síndrome ocorrem por defeito de imprinting sendo 

que em parte desses casos existe uma microdeleção no centro de imprinting 

podendo ser familial com risco de recorrência de 50%. Porem a maior parte dos 

casos possuem uma mutação epigenética com risco de recidiva menor que 1% 

(Cassidy S.B., Driscoll D.J., 2009) Em um cenário onde a mãe possui uma 

translocação Robertsoniana 15/15, embora pouco provável seria teoricamente 

possível, o risco de recorrência seria de quase 100% (Driscoll D.J. et al, 2016).  

O teste de metilação não diferencia o mecanismo genético, e a etiologia 

genética é importante para o aconselhamento genético e alguns estudos 

mostram que há associações entre o mecanismo genético e o comportamento 

do portador da PWS.  

 

Mecanismos genéticos Frequência Risco de recorrência 

Deleção de novo em 15q11-q13 no 

cromossomo paterno 65-75% <1% 

Rearranjos cromossômicos <1% % a estudar 

Dissomia Uniparental Materna 20-30% <1% 

Epimutação (sem exclusão de IC)  <0,5% <1% 

Defeito no centro de imprinting 2% 

50% (se presente no 

pai) 

Tabela 3: Risco de recorrência baseado no mecanismo genético (Ramsden 

S.C. et al, 2010; Cassidy S.B. et al, 2012) 
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1.5 Associação Brasileira da síndrome de Prader-Willi 

Em setembro de 2016 foi fundada a Associação Brasileira da Síndrome 

de Prader-Willi (SPW BRASIL) composta por pais e mães de pacientes com a 

síndrome que se uniram para garantir uma qualidade de vida melhor para seus 

filhos, hoje com sede no Rio de Janeiro (SPWBRASIL, 2016). 

O objetivo principal da SPW BRASIL é o de garantir uma qualidade de 

vida melhor para os indivíduos com a síndrome; para isso é necessário que os 

organismos públicos, profissionais da saúde conheçam melhor as 

características, necessidades e peculiaridades, desses indivíduos, 

proporcionando a eles melhor qualidade de vida e inclusão social. Promover a 

defesa dos direitos das pessoas com a PWS, representando-os perante 

organismos públicos em prol de melhorias nos serviços prestados. Em maio de 

2018 a associação contava com 180 pacientes cadastrados em seu site. 

 No site da SPW BRASIL podemos ter acesso a alertas médicos, guia 

básico da síndrome para médicos e profissionais da saúde (Anexo A) e cartão 

de cortocoterapia (Tabela 4) com  suas condições de uso, essenciais para o 

atendimento principalmente de emergências médicas; neste cartão estão 

especificados os momentos e as doses de cortisona recomendadas nos casos 

de estresse do organismo já que os pacientes com a síndrome possuem 

insuficiência adrenal o que leva a deficiência na produção deste hormônio. 

 A Associação também disponibiliza aos país, profissionais que possuem 

um maior conhecimento da síndrome em diversas áreas e espalhados por todo 

o país (todos estão cadastrados na SPW BRASIL) e possuem experiência com 

a síndrome e suas peculiaridades. Artigos também são encontrados no site, 

eventos realizados e caminhadas organizadas em prol da síndrome e de sua 

divulgação.  

Hoje existe o núcleo de tratamento especializado da síndrome no Rio de 

Janeiro, o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE), e em São 

Paulo, no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) com acompanhamento 

médico, nutricional, psicológico, psiquiátrico e neurológico.  
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Tabela 4: Cartão de corticoterapia distribuído aos pacientes portadores da 

síndrome de Prader-Willi (SPW BRASIL). 
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1.6 Diagnóstico precoce 

 O diagnóstico diferencial da hipotonia em recém-nascidos compreende 

doenças neuromusculares como amiotrofia espinal infantil e miopatias 

congênitas e para o estudo dessas doenças é recomendado a realização de 

eletroneuromiografia e biópsia muscular e estes testes são invasivos e podem 

ser inconclusivos. Na síndrome de Prader-Willi a biópsia muscular pode 

mostrar achados não específicos (atrofia de fibras tipo II) (Fridman C. et al, 

2000). O teste de metilação precoce evita procedimentos mais invasivos e 

garante o suporte inicial aos pacientes e seus familiares. 

 A maioria dos países em desenvolvimento pode chegar a um diagnóstico 

precoce, com cerca de 8,6 semanas de vida, porém mesmo em centros de referência 

a média do diagnóstico ocorre aos 3,9 anos (Passone C.B.G. et al, 2018) 

O teste de metilação que será aplicado neste trabalho diagnóstica 

aproximadamente 98% dos casos da síndrome e cerca de 94% dos portadores 

da síndrome de Prader-Willi possuem hipotonia durante o período neonatal, 

período que consiste do nascimento ao vigésimo oitavo dia de vida. De 65 

nascidos com hipotonia de causa desconhecida, 29 pacientes (45%) tiveram o 

teste positivo para a PWS (Gillessen- Kaeshach G. et al, 1995). Este trabalho 

mesmo com um número amostral pequeno mostra que a PWS é uma causa 

significativa de hipotonia em recém-nascidos.  

O diagnóstico precoce viabiliza orientações antecipadas à história 

natural da síndrome e intervenções, principalmente esclarecer sobre as fases 

nutricionais aos familiares, alertar sobre o risco de obesidade e a necessidade 

de controle de ganho de peso com início aproximadamente entre 18 a 36 

meses de vida (Driscoll D.J. et al, 2016). O início de tratamento precoce com 

hormônio do crescimento, controle dietético, estímulos à atividade física e 

terapias são indicados para o melhor desenvolvimento da criança.  

O principal objetivo deste trabalho é o de averiguar a síndrome de 

Prader-Willi em crianças com até um mês de vida que apresentam hipotonia 

em maternidades de São Paulo, visando o diagnóstico precoce, podendo assim 
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realizar o aconselhamento genético, orientação e esclarecimento sobre riscos 

de recorrência, história natural, tratamentos e intercorrências médicas 

relacionadas a síndrome de Prader-Willi. 
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2. Objetivos 

 

 O presente trabalho teve como objetivos: 

 

-determinar em neonatos hipotônicos os afetados pela síndrome de Prader-Willi 

por meio do estudo do padrão de metilação no segmento 15q11-q13  

-fornecer diagnóstico, prognóstico e aconselhamento genético às famílias. 
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3. Casuística e Metodologia 

3.1 Casuística 

3.1.1 Critérios de inclusão 

●Neonatos com hipotonia sem causa conhecida; 

●Concordância em participar do estudo. Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE (ANEXO B); 

●Paciente com o questionário respondido (ANEXO C); 

●Neonatos com apgar maior que 5. 

 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

●Neonatos com história familiar de doenças neuromusculares; 

●Neonatos com má formação neuronal; 

●Neonatos prematuros; 

●Neonatos com apgar menor que 5; 

●Anoxiados graves; 

●Pacientes sem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

●Pacientes sem o questionário respondido. 

 

 

3.2 Local de realização da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na sua parte laboratorial na Unidade de 

Aconselhamento Genético, Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 

(CEPID), no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP, e a 

coleta do material biológico ocorreu em maternidades coparticipantes do 

projeto na cidade de São Paulo. Os materiais encaminhados de recém-

nascidos com suspeita da síndrome que se adequaram aos critérios de 

inclusão foram analisados neste projeto. 
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3.3 Metodologia 

 

 O DNA foi extraído de swab de bochecha e depois foi feito o tratamento 

com bissulfito para a modificação do DNA, convertendo citosinas desmetiladas 

para uracilas, e a amplificação por PCR do exon 1 do SNURF-SNRPN para a 

análise da metilação diferenciada para o diagnóstico da síndrome de Prader-

Willi (Varela M.C. et al, 2005). O gene SNURF-SNRPN é rico em 

dinucleotídeos CpG, as ilhas CpGs são metiladas nos cromossomos maternos, 

mas desmetiladas no cromossomo paterno e por conta desta metilação 

diferenciada podemos ver diferentes bandas no gel (Figura 4), a banda 

materna com 313bp e a banda paterna com 211bp. 

 

 

Figura 5:Teste de metilação: DNA modificado pelo tratamento com bissulfito e 
amplificação do exon 1 SNRPN.  

 

Os riscos associados com a coleta de swab de bochecha incluem: 

incômodo e/ou desconforto no local da coleta. Foi buscado minimizar esses 

riscos com uma pessoa capacitada realizando a coleta.  
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3.3.1 Extração do DNA 

   

 A extração do DNA de swab de bochecha, foi feita utilizando protocolo 

fornecido pelo fornecedor do kit de coleta ORAGEN. Neste protocolo para 

purificação manual de DNA de amostra de saliva com 0,5mL é necessário 

misturar a amostra no kit DNA Genotek através de inversão e agitar 

suavemente por alguns segundos, em seguida incubar a amostra a 50ºC em 

banho-maria por pelo menos 1 hora. Transferir 500µL da amostra para um tubo 

de microcentrifuga, adicionar 20µL de PT-L2P e vortexar durante alguns 

segundos e incubar em gelo por 10 minutos. Centrifugar a temperatura 

ambiente por 5 minutos a 11.500rpm, transferir com cuidado o sobrenadante 

limpo para um novo tubo utilizando uma pipeta e eliminando o grânulo; neste 

sobrenadante adicionar 600µL de etanol a 95% (ou 100%) para limpar o 

sobrenadante, misturar por inversão suavemente por 10 vezes.  

 Esta amostra deve repousar em temperatura ambiente por 10 minutos e 

em seguida centrifugada durante 2 minutos à 11.500rpm, o sobrenadante deve 

ser eliminado cuidadosamente, e a seguir adicionar 250µL de etanol a 70% e 

deixar repousar durante um minuto, remover completamente o etanol sem 

perturbar o grânulo, centrifugar algumas vezes até que todo o etanol seque em 

temperatura ambiente. Adicionar 100µL de TE e vortexar a amostra. Incubar 

por 24 horas em temperatura ambiente. 

  

 

3.3.2 Tratamento do DNA genômico com bissulfito de sódio 

 

O DNA genômico extraído foi submetido ao tratamento com bissulfito de 

sódio utilizando o kit da Qiagen - "EpiTectBisulte Kit -. O tratamento consiste 

em converter as citosinas não metiladas em uracila pela perda do grupo amina 

da base citosina. As citosinas metiladas ficam protegidas e permanecem 

inalteradas. Como a desaminação por bissulfito ocorre somente em fita simples 
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do DNA, a etapa de desnaturação é primordial para a garantia da conversão, 

pois a presença de citosinas em fragmentos de fita dupla as protegem da 

desaminação (Martinelli C.M.S., 2015). 

De 1ng a 2µg do DNA genômico para o tratamento foi utilizado, 

seguindo as instruções do fabricante. Para a reação adiciona-se 5µl de DNA, 

15 µl de H2O, 85 µl de Bissulfito e 35 µl de DNA Prottect Buffer presentes no 

kit, seguido de um programa no termociclador onde a amostra fica por 5 h e 

07min, passando por um ciclo a 99 ºC por 5min, seguida por 25min a 60 ºC, 

5min a 99ºC, 1 h e 25min á 60 ºC, 5min a 99ºC, 2h e 55min a 60ºC. Após o 

ciclo a amostra permaneceu em uma temperatura de 20ºC. 

 

3.3.3 Amplificação por PCR  

 

O DNA modificado por tratamento de bissulfito passa por uma 

amplificação por PCR do exon1 de SNURF-SNRPN. Para a reação foram 

utilizados os seguintes reagentes: PCR buffer GE (100mM tris, HCl pH=9.0, 

15mM MgCl2 e 500mM KCl) 2.5 µl, dNTP (1.25mM) 4.5 µl, Primer MAT 1.0 µl, 

Primer PAT 0.25 µl, Primer COM 0.25 µl, Taq GE 0.2 µl, H2O MilliQ 14.3 µl e 2 

µl de DNA tratado. Esta reação foi colocada no termociclador em um programa 

já pré-determinado, onde por 5 min a amostra ficou a 94ºC, seguida de 15 seg 

a 95ºC, 15 seg à 62ºC, 30 seg à 70ºC, 7 min à 72ºC após 35 ciclos a amostra 

ficou à 10ºC. Este programa tem duração de aproximadamente 1h e 36min. 

 

 

3.3.4 Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 

 O MLPA permite a identificação de deleções e duplicações 

cromossômicas associadas a doenças (D’Angelo C.S. et al, 2014). A reação 

tem cinco etapas fundamentais, que são a desnaturação do DNA genômico e 

incubação overnight com as sondas de MLPA; após a hibridação às 
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sequencias-alvo, cada sonda de MLPA passa pela reação de ligação e 

posteriormente ocorre a amplificação por reação de PCR.Os produtos são 

separados por eletroforese em um sequenciador automático e assim podem 

ser detectados pela marcação fluorocromática para realizar a análise dos 

dados no software GeneMarker (etapa realizada pela Mestre Cláudia I.E. de 

Castro). 
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4. Resultados 

4.1 Pacientes 

 O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São 

Paulo nos últimos três anos não teve casos de bebês hipotônicos em 2.400 

partos por ano. No Hospital Maternidade Amador Aguiar (Tabela 5) o número 

de nascimentos médio nos últimos três anos foi de 5.091 e foram relatados 

alguns casos de hipotônicos nos registros dos últimos anos 

Partos 2015 2016 2017 

Normal 3344 3300 3205 

Cesáreo 1652 1836 1771 

Fórceps 13 11 11 

Normal gemelar 2 2 5 

Cesáreo gemelar 34 51 36 

TOTAL 5045 5200 5028 

Tabela 5: Número de nascimentos no Hospital Maternidade Amador Aguiar 

 Dados dos pacientes e materiais coletados para realizar o teste de 

metilação (Tabela 6)  

Pacientes Coletado/encaminhado Material 

Paciente 1 Coletado Swab de bochecha 

Paciente 2 Encaminhado Swab de bochecha 

Tabela 6: Pacientes participantes do projeto 
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4.2 Teste do padrão de metilação 

 A amostra final do estudo foi composta por dois casos com hipotonia 

neonatal e suspeita clínica da síndrome de Prader-Willi e tinham menos de um 

mês quando foram encaminhados para o diagnóstico. Os pacientes foram 

submetidos ao estudo molecular, o teste do padrão de metilação, e, quando 

houve resultado confirmatório da síndrome foi solicitada a presença dos pais 

para coleta de material e orientação sobre a síndrome e aconselhamento 

genético. 

  

Figura 6: Teste do padrão de metilação. Resultados do controle normal, 

paciente 1 e paciente 2. (imagem cedida pela Dra Monica de Castro Varela) 

 Paciente UAG 2 confirmou a síndrome de Prader-Willi, e o paciente 1 

teve resultado negativo para a síndrome. 

  Abaixo tabela com quadro clínico dos pacientes (Tabela 7). 
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Pacientes 1 2 

 

 

Idade no teste 1mes 1mes 

Idade Materna 22 30 

Idade Paterna 25 39 

Movimentos fetais - - 

Hipotonia ++ ++ 

Dificuldade de alimentação + ++ 

Hipogonadismo - - 

Tabela 7: Quadro clínico dos pacientes (- não alegaram anormalidade; + 

apresentaram este sintoma; ++ apresentam alto grau deste sintoma). 

 

4.3 Multiplex ligation-dependente probe amplification 

(MLPA) 

As reações de MLPA foram realizadas utilizando kits comerciais e 

seguindo o protocolo oferecido pelo fornecedor, MRC-Holland, com o objetivo 

de detectar desequilíbrios dos números de cópias nos genes localizados na 

região 15q. Os resultados foram analisados pelo software GeneMarker e os 

picos entre 0,750 e 1,250 foram considerados normais, ou seja, indicam a 

presença de duas cópias do gene (D’Angelo C.S. et al, 2014).  

No paciente 2 foi empregada a técnica de MLPA com os kits P036  e 

P070; ambos detectam regiões subteloméricas e podem identificar a região 

crítica da síndrome de Prader-Willi pois existe uma sonda localizada no braço 

longo do cromossomo 15 (Figura 7). O kit P036-E3 detectou uma alteração 

cromossômica com um padrão de amplificação alterado (0,475) da sonda 
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07291-L08858, condizente com uma microdeleção no gene MKRN3, localizado 

no cromossomo 15 na região crítica para a síndrome de Prader-Willi (MRC-

Holland). O kit P070-B3 também identificou uma alteração no paciente através 

da sonda 04026-L01542 que apresentou um valor de amplificação concordante 

com uma microdeleção (0,494) no gene NDN presente na região 15q11-

q13(MRC-Holland). 

 

Figura 7: Detecção de deleções por MLPA  

Também foi realizada a análise pelo kit P245-B1 (Figura 8) no paciente 2 

onde foram detectadas três alterações cromossômicas pelas sondas 10877-

L11547, 12178-L13826 e 01318-L23196 apresentando os seguintes valores, 

respectivamente, de amplificação nos seguintes genes UBE3A (0,500), SNRPN 

(0,456) e SNRPN (0,519). Essas sondas ficam localizadas no seguimento 

15q11.2 e correspondem a deleção na região crítica da PWS (MRC-Holland).  
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Figura 8: Detecção, pelo kit P245, de três sondas deletadas 
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5. Discussão 

 

A prevalência da síndrome de Prader-Willi varia entre 1:10.000 a 

1:25.000 nascidos vivos sendo o diagnóstico precoce utilizando o teste de 

metilação de suma importância tendo em vista que o diagnóstico diferencial da 

hipotonia neonatal é de doenças em sua maioria de origem neuromuscular e 

com diagnóstico realizado por eletroneuromiografia e/ou biópsia muscular, que 

são exames invasivos e de difícil interpretação. E, sobretudo, permite que os 

pais já com o diagnóstico do seu filho tenham a oportunidade de prevenir o 

início da obesidade e se adequarem à restrição alimentar e estímulos a 

atividade física. 

A obesidade é o sintoma mais conhecido da síndrome e é considerado o 

principal problema de saúde desses pacientes; cerca de 1/3 dos portadores da 

síndrome pesam mais de 200% do seu peso ideal (Fridman C., 1995) e a 

obesidade pode acarretar diversas complicações como hipertensão e diabetes. 

O projeto foi encaminhado para a Comissão de Ética do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo, e como centros coparticipantes 

tivemos a maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade São Paulo e o Hospital Maternidade Amador Aguiar (Plataforma 

Brasil: 69238917.6.0000.5464) 

Neste trabalho em um prazo de doze meses foram encaminhados dois 

pacientes com suspeita da síndrome de Prader-Willi que apresentavam 

hipotonia neonatal de causa desconhecida; estes pacientes estavam dentro 

dos critérios de inclusão do projeto e foi realizado o teste de padrão de 

metilação em ambos os casos e em um dos pacientes foi constatada a 

síndrome.  

A hipotonia é um aspecto tão significativo no recém-nascido, podendo 

ser observada no choro fraco, diminuição dos reflexos e da sucção, o que pode 

levar a dificuldade de ganho de peso e crescimento na primeira infância. A 

hipotonia é um critério para investigação especifica mesmo sem outros sinais e 
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sintomas como o hipogonadismo e dismorfismos faciais.  A hipotonia em PWS 

é de origem central, sendo que os estudos neuromusculares por biópsia se 

mostram normais ou apresentam sinais inespecíficos (Cassidy S.B. et al, 2012; 

Araújo L.L., Ferreira P.L.F.T., Leite I.R., 2012). 

O paciente 2 teve resultado positivo no teste de metilação e em exame 

por MLPA realizado ficou evidenciada a deleção do segmento 15q11.2-13.  

O diagnóstico precoce e o aconselhamento genético são muito 

importantes para o desenvolvimento da criança sob o ponto de vista 

educacional, terapêutico e para manter hábitos saudáveis, como uma 

alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas. A conscientização 

obtida no aconselhamento é importante para mostrar as famílias que uma 

criança portadora da síndrome de Prader-Willi precisa de limites como outra 

criança qualquer e principalmente uma rotina bem estabelecida.  

Aspectos emocionais dos genitores tais como: ansiedade, culpa, 

tristeza, negação, hostilidade ao companheiro, revolta e rejeição, devem ser 

abordados durante o aconselhamento genético. 

No aconselhamento genético é preciso enfatizar que a dieta restritiva 

orientada por nutricionista deve ser aplicada desde cedo, mesmo que o bebê 

não tenha ainda obesidade; esse procedimento é muito difícil para mães e avós 

pois o fato do bebê ser hipotônico (fraquinho) as faz dar alimentação reforçada 

na tentativa de não “perder” a criança. 

A intervenção precoce e o acompanhamento de equipe composta por 

profissionais da saúde como médicos endocrinologistas, pediatras e 

neonatologias orientam as famílias a fim de diminuir problemas relacionados 

com a obesidade e suas intercorrências como diabetes, hipertensão, 

problemas respiratórios e a insuficiência adrenal secundária, que são 

consideradas as principais causas de óbito nestes indivíduos. E terapias como 

equoterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, fisioterapia, 

fonoaudiologia dentre outras que são necessárias durante o desenvolvimento 

do portador da síndrome auxiliando na evolução e aprendizado. 
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Além das terapias mencionadas acima, em 2000 a Food and Drug 

Administration (FDA) aprovou o uso do hormônio do crescimento (hrGH) 

visando á melhora do metabolismo do paciente. Diversos estudos mostraram 

que o uso do hrGH melhora a relação entre a massa magra e a massa gorda, e 

ainda restabelece força muscular para melhorar a qualidade de vida e facilitar a 

atividade física e também pode ocorrer melhora da massa óssea e do perfil 

lipídico (Damiani D., 2008). 

 Festen D.A.M. et al em 2008 fizeram um estudo com 91 pacientes 

com PWS sendo que lactantes e crianças de 3 a 14 anos tiveram um aumento 

de altura de 1,9cm após dois anos de tratamento enquanto o grupo sem o 

hrGH não teve alteração de altura. No grupo que recebeu o tratamento 

hormonal houve elevação de massa magra e redução da porcentagem de 

gordura corpórea. O início do tratamento com o hrGH na PWS tem sido 

indicado o mais precoce possível. 

Os benefícios do início do tratamento entre 4 a 6 meses têm sido 

demonstrados na melhora dos marcadores do desenvolvimento como 

cognição, linguagem, QI verbal, desempenho motor e aumento da mobilidade, 

e já foram relatadas melhoras nos níveis de colesterol. Alguns especialistas já 

indicam o início do tratamento aos 3 meses de vida, com uma dose igual ao de 

um indivíduo com déficit de hrGH, 1mg/m2/dia (Associação Brasileira da 

Síndrome de Prader-Willi). 

Um grupo de pacientes com PWS que não faziam tratamento com hrGH 

foram investigados quanto a composição corporal e os peptídeos reguladores 

do apetite e comparados com controles saudáveis; os pacientes tinham uma 

quantidade maior de massa gorda e menor de massa magra quando 

comparados ao controle. As concentrações de leptina e proteína-C reativa 

foram elevadas nos pacientes com a síndrome e os níveis de adiponectina 

estavam dentro do intervalo de referência, níveis de resistina foram normais ou 

diminuídos nos pacientes, porém em obesos normais esses níveis são 

aumentados (Van Nieuwpoort I.C. et al, 2018). 
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O peptídeo grelina estimula a ingestão de alimentos e é reduzido após a 

ingestão alimentar em indivíduos normais, porém os níveis de grelina 

plasmática nos indivíduos com a síndrome de Prader-Willi são elevados 

quando comparados com controles obesos e saudáveis. A leptina é conhecida 

como o hormônio inibidor do apetite e é secretada preferencialmente pelo 

tecido adiposo; estudos sobre a concentração deste hormônio em pacientes 

com a síndrome são conflitantes pois mostram níveis normais ou elevados, 

sendo que em pessoas normais após o jejum existe uma redução dos níveis 

hormonais (Van Nieuwpoort I.C. et al, 2018). 

 Um estudo mostrou como um paciente de 6 anos de idade portador da 

síndrome, com contra indicação do tratamento com hrGH, após um ano de 

atividade física com estímulos diferenciados, tendo sido alocado para 3 tipos de 

atividades jiu-jitsu, futsal e treinamento funcional, , mostrou uma alteração da 

classificação no IMC de obesidade para sobrepeso, aumento significativo da 

massa magra com leve redução da massa gorda,  apresentando o 

desenvolvimento muscular e a manutenção do peso mesmo sem o tratamento 

com o hrGH (da Silva M.V.P., da Souza L.P., 2017). 

           Planos alimentares hipoenergéticos com restrição energética igual 

ou inferior a 60% do padrão recomendado devem ser prescritos e aplicados 

ainda na fase anterior a hiperfagia e essencialmente durante esse período. O 

controle precoce do ambiente e do comportamento da criança portadora da 

síndrome faz parte do plano de intervenção onde existem estratégias que 

podem ser usadas como: supervisão no momento das refeições, não fazer uso 

do alimento como forma de recompensa positiva e manter horários bem 

definidos para as refeições (Machado A.D. et al, 2012). 

 Inúmeros trabalhos que analisaram hipotonia infantil em maternidades 

mostraram resultados extremamente variados, como no Canadá: de 1990 a 

2000 foram relatados 89 neonatos hipotônicos e destes 5 foram diagnosticados 

com PWS, sendo assim 5,6% (Birdi K. et al, 2004). Na Eslovênia em um 

período de 10 anos foram descritos 138 casos de neonatos hipotônicos e 

destes casos 13 foram diagnosticados com a síndrome de Prader-Willi, uma 

incidência de 9,4% (Para-Panjan D, Neubawer D., 2008). 
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 Na França de 1999 a 2005 um trabalho encontrou 144 neonatos 

hipotônicos, 4,2% dos 3455 recém-nascidos e destes 4 foram diagnósticos com 

PWS, sendo assim 2,7% (Laugel V. et al, 2008).  No Canadá de 1989 a 1999 

foram registrados 50 casos, destes 6 foram diagnosticados com PWS o que 

representa 12% dos neonatos hipotônicos neste período (Richer L.P., Shevell 

M.I., Miller S.P., 2005). 

Em um trabalho publicado em 1995 Gillessen-Kaesbach G. et al 

encontraram no período de dois anos 65 neonatos hipotônicos dos quais 29 

portadores da síndrome de Prader-Willi, uma prevalência de 45%. 

Outras causas de hipotonia neonatal além da PWS compreendem 

doenças neuromusculares sendo o diagnóstico destas doenças realizado por 

exames invasivos, ao contrário do teste do padrão de metilação que pode ser 

realizado a partir da saliva do neonato.  

Neste período neonatal, que consiste no intervalo entre o nascimento e 

o vigésimo oitavo dia de vida, a fase 1 da síndrome, existem algumas outras 

síndromes que podem causar hipotonia e podem ser confundidas com a PWS, 

como as miopatias congênitas, cuja diferenciação da síndrome da PWS são os 

elevados índices de creatino-quinase e a apresentação de oftalmoplegia 

externa; atrofia muscular espinal na qual os pacientes apresentam boa 

interação com o ambiente e dificuldade de alimentação apenas na fase final da 

doença; a miastenia neonatal na qual os pacientes apresentam hipotonia grave 

que pode ser revertida com o tratamento de anticolinesterase, a distrofia 

muscular congênita grave sendo que a diferenciação dessa síndrome com a 

PWS ocorre com base na presença de cardiomegalia extrema; a atrofia 

muscular peroneal cujo início da hipotonia é tardio com raros casos de 

hipotonia na infância. Outra causa de hipotonia neonatal são as lesões de 

medula ocasionadas por partos traumáticos e nestes casos os pacientes 

apresentam patologias cerebrais que podem ser vistas em exames detalhados, 

a síndrome de Zellweger na qual os pacientes apresentam catarata e/ou 

glaucoma, hepatomegalia e convulsões alem da dificuldade de alimentação 

continuar, o que não ocorre na PWS, e a síndrome de Down na qual o 
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diagnostico diferencial ocorre pelas características físicas e estudo 

cromossômico (Fridman C., 1995). 

 A idade materna avançada aumenta a chance de ocorrência da 

síndrome pelo mecanismo da dissomia uniparental (UPD); sabemos que cerca 

de 25 a 30% dos casos de PWS são por UPD e portanto há um risco de 

1:33.000 a 1:100.000 de nascimento de uma criança com UPD, que aumenta 

conforme a idade materna, assim como na síndrome de Down, atingindo 

1:3400 em mulheres com mais de 40 anos (Robinson W.P. et al, 1996; Cho  

S.Y. et al, 2013). 

 Segundo a OMS, 10% da população brasileira é portadora de algum tipo 

de deficiência e dentre elas a deficiência intelectual representa um sério 

problema de saúde pública. Em 1992 a triagem neonatal foi introduzida no SUS 

e incluía teste para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Em 2001 

incluíram testes para anemia falciforme, outras hemoglobinopatias e fibrose 

cística (Ministério Da Saúde Brasil, 2002).  

 Para uma doença ser introduzida na triagem neonatal deve ser um 

problema importante de saúde pública, ter sua história natural bem 

estabelecida, ser passível de diagnóstico no período pré-sintomático ou com 

sintomas iniciais, e o teste deve ser simples, seguro, confiável e barato, ter 

risco menor da triagem em relação ao risco da doença. E o tratamento deve ser 

efetivo e ser associado a um melhor prognóstico aos pacientes (Magalhães 

P.K.R. et al, 2009; Souza C.F.M., Schwartz I.V., Guigliani R., 2002). 

 O teste de metilação apesar de não ser de baixo custo, caso seja 

introduzido na triagem neonatal, não seria aplicado a todas as crianças apenas 

aos neonatos hipotonicos de causa desconhecida. A SPW é um problema de 

saúde pública já que as maiores intercorrências são resultados do diagnostico 

tardio, baixo conhecimento dos profissionais da saúde sobre a síndrome e as 

intercorrências decorrentes da obesidade. A história natural da síndrome já foi 

bem estabelecida e hoje se sabe que o tratamento com hrGH é 

comprovadamente efetivo podendo levar a um bom prognostico quando 

associado a terapias e dieta restritiva.  
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Hoje a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi é formada por 

mais de 180 pacientes cadastrados e cerca de 60 associados (dados 

fornecidos por responsáveis pela associação,). Estima-se que existam hoje no 

Brasil de 13.300 a 20.000 pacientes com a síndrome. O baixo número de 

pacientes cadastrados mostra que grande parte dos pacientes não tem acesso 

a informação e possivelmente não tenham o diagnóstico da síndrome.  
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6. Conclusão 

 

O teste do padrão de metilação diagnostica aproximadamente 98% dos 

casos da síndrome de Prader-Willi e a hipotonia no período neonatal ocorre em 

94% dos portadores. Apesar desta síndrome não ter cura, existe tratamento 

que pode melhorar o prognóstico dos pacientes quando o diagnóstico ocorre de 

maneira precoce. 

Mesmo com um número amostral bem reduzido e um tempo de coleta 

de material bem menor do que dos outros trabalhos já publicados, foi 

diagnosticado um caso da síndrome de Prader-Willi, o que reforça a 

necessidade da inclusão deste teste como rotina em neonatos com hipotonia 

de causa desconhecida. 

Houve outros encaminhamentos para realização do teste, porém os 

pacientes não estavam dentro dos critérios de inclusão, não estavam mais no 

período neonatal, e não puderam fazer parte dessa dissertação. 
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RESUMO 

 

A síndrome de Prader-Willi é uma desordem complexa neurogenética 

associada a três mecanismos genéticos distintos: deleção paterna da região 

15q11-q13, dissomia uniparental materna do cromossomo 15 e defeitos no 

centro de imprinting genômico. As principais características da síndrome na 

primeira fase são a hipotonia de causa desconhecida em neonatos, 

dismorfismos, dificuldades de alimentação e hipogonadismo.  

O principal objetivo deste trabalho foi identificar portadores da síndrome de 

Prader-Willi em neonatos (pacientes com até 28 dias de vida) que 

apresentaram hipotonia neonatal em maternidades de São Paulo. 

Neste estudo foram analisados por teste de metilação dois pacientes com 

suspeita da síndrome de Prader-Willi que apresentavam os requisitos de 

inclusão do trabalho. Para que o teste fosse feito de maneira menos invasiva 

possível foi realizada a coleta de saliva dos pacientes por swab de bochecha, 

para extração de DNA. Em um período de um ano, foi confirmada a síndrome 

em um paciente do grupo. Mesmo com um número amostral reduzido já 

esperado pelo curto período de coleta, foi diagnosticado um caso 

precocemente, o que reforça a importância da inclusão da pesquisa para a 

síndrome de Prader-Willi no grupo de neonatos hipotônicos de causa 

desconhecida.  
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ABSTRACT 

 

Prader-Willi syndrome is a complex neurogenetic disorder associated with three 

distinct genetic mechanisms. They are: the 15q11-q13 paternal deletion, 

maternal uniparental disomy of chromosome 15 and defects in the imprinting 

center. The main characteristics of the syndrome in the first phase are the 

hypotonia of unknown cause in neonates, dysmorphisms, feeding difficulties 

and hypogonadism. 

The main objective of this study was to identify neonates with Prader-Willi 

syndrome (patients up to 28 days old) that presented neonatal hypotonia. Two 

hospitals, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São 

Paulo and Hospital Maternidade Amador Aguiar, collaborate with this 

investigation. 

In this study, two patients with hypotonia and poor suck satisfied the diagnostic 

criteria and were analyzed by methylation test. In order to make the test less 

invasive, saliva was collected from patients by swab. During a period of one 

year, the syndrome was confirmed in one patient in the group. Even with a 

reduced sample, already expected due to the short collection period, a case 

was early diagnosed, which reinforces the importance of including the genetic 

tests for Prader-Willi syndrome in the group of hypotonic neonates of unknown 

cause. 
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8. Anexos 
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Anexo C  

 

Universidade de São Paulo 
Instituto de Biociências 

Questionário 
Os seguintes dados são importantes para o diagnóstico e para entrega do 

resultado, todos os dados serão mantidos em sigilo.  

 

Registro: _____________________________________ 

Nome da Maternidade:  __________________________ 

Data de nascimento:_______________________________________________ 

Data de nascimento da mãe:________________________ ________________ 

Data de nascimento do pai:__________________________ ____ 

Tempo de gestação ( em semanas):______________________ 

Gestações anteriores: ( ) Não ( ) Sim, quantos ______________ 

Abortos: ( ) Não ( ) Sim, quantos ______________ 

Para contato: 

Nome:  _________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

 

Caso ache importante mencionar mais algum fato, ou informação, por favor, 

escreva abaixo: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

São Paulo, ______ de  _______________________   de   201_. 


