
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, CITOGENÉTICA E TIREOIDIANA DE PACIENTES COM
SÍNDROME DE DOWN
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUIZ AUGUSTO NACARATO JUNIOR, GUSTAVO CAVALLARI, POLLIANY DO MONTE
LANÇA, YUKIO TAROCO NOSSE
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): NILCE BARRILORIENTADOR(ES): 



1.Resumo 

A síndrome de Down (SD) é a cromossomopatia mais frequente na espécie humana, 

compreendendo aproximadamente 18% do total de deficientes mentais em 

instituições especializadas. Cerca de 1 em cada 600 crianças nasce com a síndrome 

e entre os fetos de mães com idade igual ou superior a 35 anos a taxa é ainda 

maior. A prevalência de disfunção tiroidiana na SD é cerca de 20 a 66% maior do 

que a observada na população geral, o que indica a necessidade de avaliação 

laboratorial periódica dos hormônios tireoidianos nos afetados. Considerando a 

importância do tema propôs-se o presente trabalho que teve por objetivo avaliar os 

aspectos epidemiológicos, citogenéticos e a função tireoidiana de pacientes afetados 

pela SD assistidos em ambulatório de aconselhamento genético do noroeste 

paulista. Estudo retrospectivo, no qual foram revisados prontuários médicos de 

pacientes afetados pela SD assistidos em ambulatório de aconselhamento genético 

durante o ano de 2013, seguindo-se protocolo de avaliação contendo informações 

gerais e epidemiológicas. Além da função tiroidiana e resultado do cariótipo. A 

função tireoidiana foi avaliada através de dosagens séricas de TSH, T3 e T4 livre e a 

análise citogenética a partir de cultura de linfócitos de sangue periférico. A amostra 

estudada foi composta por 23 indivíduos, com idade média de 8,8 anos, 13 do 

gênero masculino e 10 do feminino. A idade materna ao nascimento variou de 23 a 

46 anos. Metade das famílias pertencia às classes D e C2. Quanto à escolaridade, 

90% das mães não havia completado o ensino fundamental, 95% residiam em casa 

de alvenaria e 100% das moradias dispunham de água encanada e rede de esgoto. 

As dosagens hormonais confirmaram alterações endócrinas em 13 pacientes 

(56,5%) hipotireoidismo em 12 (92,3%) e hipertireoidismo em um (7,7%). A trissomia 

livre do cromossomo 21 foi observada em 91,3% da amostra e translocação 14/21 

em 8,7%.Os resultados obtidos, embora parciais, demonstram a importância da 

realização de exames laboratoriais para avaliação da função tireoidiana em 

indivíduos com a SD objetivando o diagnóstico precoce e a prevenção dos danos 

progressivos consequentes da doença tireoidiana manifesta. 

 

 

 



2.Introdução 

A síndrome de Down (SD) é a cromossomopatia mais frequente na espécie humana, 

compreendendo cerca de 18% do total de deficientes mentais em instituições 

especializadas. Cerca de 1 em cada 600 crianças nasce com a síndrome e entre os 

fetos de mães com idade igual ou superior a 35 anos a taxa é ainda maior. A 

prevalência de disfunção tiroidiana na SD é cerca de 20 a 66% maior do que a 

observada na população geral, o que indica a necessidade de avaliação laboratorial 

periódica dos hormônios tireoidianos nos afetados pela síndrome. 

3.Objetivos 

No presente trabalho os autores avaliaram os aspectos epidemiológicos, 

citogenéticos e a função tireoidiana de pacientesafetados pela síndrome de Down 

assistidos em ambulatório de aconselhamento genético do noroeste paulista. 

4- Metodologia 

Estudo descritivo, retrospectivo, de caráter quantitativo, no qual foram revisados 

prontuários médicos de pacientes afetados pela SD assistidos em ambulatório de 

aconselhamento genético do noroeste paulista durante o ano de 2013, seguindo-se 

protocolo de avaliação contendo informações gerais e epidemiológicas tais como: 

idade, gênero, condições de moradia, escolaridade e idade materna ao nascimento. 

Além da função tiroidiana e resultado do cariótipo.A função tireoidiana foi avaliada 

através de dosagens séricas de tireotropina (TSH), T4 e T3 livre e a análise 

citogenéticaa partir de cultura celular de curta duração de linfócitos de sangue 

periférico. O poder aquisitivo das famílias foi avaliado pelo critério de classificação 

econômica proposto pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). 

5.Desenvolvimento 

Estudo realizado em 5 fases: definição do objetivo da pesquisa; elaboração do 

instrumento para coleta de dados, submissão ao CEP; seleção dos prontuários e 

apresentação dos resultados. 

 

 



6.Resultados Preliminares 

A amostra estudada foi composta por 23 indivíduos, com idade média de 8,8 anos, 

13 do gênero masculino e 10 do feminino. A idade materna ao nascimento variou de 

23 a 46 anos (X=34 anos). Metade das famílias pertencia às classes D e C2. Quanto 

à escolaridade, 90% das mães não havia completado o ensino fundamental, 95% 

residiam em casa de alvenaria e 100% das moradias dispunham de água encanada 

e rede de esgoto.As dosagens hormonais (TSH, T3L e T4L) confirmaram alterações 

endócrinas em 13 pacientes (56,5%) hipotireoidismo em 12 (92,3%) e 

hipertireoidismo em um (7,7%). A trissomia livre do cromossomo 21 foi observada 

em 91,3% da amostra e translocação 14/21 em 8,7%. 
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