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Stafuzza-Gonçalves, EM. Análise dos polimorfismos do KISS1 em meninas com 
puberdade precoce central. São Paulo: Escola Paulista de Medicina, Universidade 
Federal de São Paulo; 2013. 

 

INTRODUÇÃO: A puberdade pode sofrer influência genética, nutricional, ambiental e de 

fatores socioeconômicos. Contudo, sua etiologia é desconhecida. É conhecida a 

influência do complexo kisspeptina-GPR54 no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, porém 

não se sabe seu exato mecanismo. Esta investigação poderá auxiliar no diagnóstico e 

possivelmente no tratamento mais adequado às pacientes com puberdade precoce 

central, e consequentemente reduzir os problemas resultantes deste amadurecimento 

precoce. OBJETIVOS: Analisar a associação entre os polimorfismos do gene KISS1 e a 

puberdade precoce central. MÉTODOS: Foram incluídas 184 pacientes do Ambulatório de 

Ginecologia da Infância e da Adolescência do Departamento de Ginecologia da EPM-

UNIFESP, que foram divididas em: Grupo Controle - 107 meninas sem puberdade 

precoce central e Grupo Caso - 77 meninas com diagnóstico de puberdade precoce 

central. Foram analisados oito polimorfismos relacionados ao exon 2 e 3 do KISS1 por 

meio de DNA extraído de sangue periférico coletado. RESULTADOS: Não foram 

encontrados dois (E e F) dos polimorfismos do exon 3 do KISS1 descritos. Não houve 

associação entre os polimorfismos do KISS1 e a presença de puberdade precoce central. 

Houve diferença significante entre as etnias caucasianas e não caucasianas em relação 

ao polimorfismo do exon 2 e G do exon 3, levantando a hipótese de serem fatores de 

proteção. CONCLUSÃO: Apesar de não encontrarmos relação entre os polimorfismos do 

KISS1 e a puberdade precoce, este processo tem mecanismos múltiplos e talvez a 

interação com fatores ambientais possa ser decisiva para o processo precoce. 

DESCRITORES: Polimorfismo gênico; KISS; Puberdade precoce  
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Stafuzza-Gonçalves, EM. Analysis of the polymorphisms in the KISS1 gene in girls with 
central precocious puberty. São Paulo: School of Medicine of the State of São Paulo, 
Federal University of São Paulo; 2013. 
 

BACKGROUND: Puberty may be influenced by genetic, nutritional, environmental and 

socioeconomic factors. However, its etiology is unknown. The influence of the kisspeptin-

GPR54 complex in the hypothalamus-pituitary-ovarian axis is known, but not its exact 

mechanism. This research may help in the diagnosis and to find better treatment to 

patients with central precocious puberty, and, consequently reduce the problems resulting 

from this early ripening. OBJECTIVES: To evaluate the association between the 

polymorphisms of the gene KISS1 and central precocious puberty. METHODS: 184 

patients from the Gynecology of Childhood and Adolescence Ambulatory, from the 

Department of Gynecology, UNIFESP-EPM, were divided into: Control Group - made up of 

107 girls without central precocious puberty and Case Group - composed of 77 girls 

diagnosed with central precocious puberty. Eight polymorphisms were analyzed, related to 

exon 2 and 3 of the gene KISS1 by using DNA extracted from peripheral blood collected. 

RESULTS: The polymorphisms E and F of exon 3, previous described, weren’t found. 

There was no association between the polymorphisms of KISS1 and central precocious 

puberty. There was significant difference between caucasian and non-caucasian ethnic 

groups in relation to polymorphism of  exon 2 and G of exon 3, hypothesizing be protective 

factors.  CONCLUSION: Although we did not find relation between polymorphisms KISS1 

and precocious puberty, this process has multiple mechanisms and perhaps interaction 

with environmental factors may be decisive for the early process. 

KEYWORDS: Gene polymorphism, KISS, Precocious puberty 
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1.1. Puberdade e o Eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano 
 

A adolescência é transição da infância para idade adulta e é caracterizada 

por uma sequência de eventos psíquicos, emocionais e biológicos que culmina 

com o desenvolvimento completo das funções reprodutivas.  

A puberdade é definida como processo biológico complexo de 

transformações físicas, que o corpo da criança passa para se tornar um adulto e 

ter capacidade de se reproduzir. É caraterizada pelo amadurecimento dos 

caracteres sexuais primários (genitais e gonádicos), aparecimento e 

amadurecimento dos caracteres sexuais secundários (mamas e pelos pubianos) e 

pela aceleração da velocidade de crescimento (Palmert, Boepple, 2001; Parent  et 

al, 2003). Este processo culmina com os primeiros fluxos menstruais. 

Considera-se como puberdade fisiológica o início do desenvolvimento de 

caracteres sexuais secundários a partir dos 8 anos de idade no sexo feminino 

acompanhado de crescimento da estatura, chamado de estirão do crescimento  

(Papathanasiou, Hadjiathanasiou,  2006). Este processo pode sofrer influência 

genética, nutricional, ambiental e de fatores socioeconômicos (Delemarre-van de 

Waal, 2005). Seu início coincide com aumento dos pulsos de hormônio liberador 

de gonadotrofinas (GnRH) hipotalâmico (Terasawa et al, 2001). Porém os 

mecanismos que desencadeiam estes pulsos ainda permanecem desconhecidos.  

O GnRH é secretado pelas células neurosecretoras no núcleo arqueado, 

localizado no hipotálamo médio basal. Os neurônios locais exibem ritmo próprio e 

funcionam como oscilador da secreção pulsátil de GnRH (Herbison et al, 2001; 

Vazquez-Martinez et al, 2001). Em resposta a esse sinal pulsátil, os gonadotropos 
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da hipófise, os quais contem receptores para GnRH em suas membranas 

plasmáticas, secretam hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio 

luteinizante (LH), também de forma pulsátil. As gonadotrofinas estimulam a 

maturação dos ovários e estimulam a secreção pulsátil dos esteroides sexuais.  

O eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO) se torna funcional mesmo antes 

do nascimento (Schwanzel-Fukuda et al, 1996). Na 10ª semana de vida 

embrionária, o hipotálamo produz GnRH (Kaplan et al, 1976). O desenvolvimento 

do sistema venoso portal hipotálamo-hipofisário começa entre a 9ª e a 10ª 

semana e está completo entre a 19ª e 20ª semana (Park et al, 2002). Neste 

período, as concentrações de FSH e LH hipofisários aumentam progessivamente, 

atingindo pico entre 20ª e 24ª semana (DiVall, Radovick, 2008). Diminuem 

durante as últimas 10 semanas de gestação, provavelmente devido ao 

desenvolvimento de sensibilidade ao efeito da retroalimentação negativa de 

estrogênio e de progesterona circulantes oriundos da placenta (Styne, 1994; 

Grumbach, 2002). 

Após o nascimento, os esteroides sexuais diminuem drasticamente devido 

a perda dos hormônios materno-placentários, permitindo que o eixo hipotálamo-

hipófise-ovariano do recém nascido seja liberado dos efeitos supressivos. Assim, 

o padrão pulsátil de secreção de GnRH aparece e as concentrações plasmáticas 

das gonadotrofinas aumentam (Winter et al, 1975; Waldhauser et al, 1981). As 

gonadotrofinas e esteroides sexuais tem seus picos em torno de 18 meses em 

meninas e posteriormente, ocorre sua supressão. Após 2 anos de vida, as 

meninas tem níveis pré-puberais típicos de gonadotrofinas, permanecendo baixos 

até o início da puberdade (Grumbach, 2002). 
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O típico padrão bifásico de secreção de gonadotrofina da infância para 

puberdade resulta primariamente da mudança da inibição central de secreção 

pulsátil de GnRH e secundariamente ao aumento da sensibilidade aos baixos 

níveis de esteroides (retroalimentação negativa) (Kelch et al, 1973; Kulin et al, 

1973; Conte et al, 1975). 

Aproximadamente um ano antes do aparecimento do botão mamário, as 

características dos pulsos noturnos de gonadotrofinas aumentam e os níveis de 

LH excedem os de FSH. A telarca acontece quando estes picos são 

suficientemente grandes para gerar elevação detectável na concentração de 

estradiol (Apter et al, 1973). Há diminuição na relação FSH/LH, pois a amplitude 

dos picos de LH tem maior aumento do que o observado no FSH (Mitamura et al, 

2000). Essa diminuição leva ao aumento da responsividade da hipófise ao GnRH, 

levando ao aumento da expressão dos receptores de GnRH nos gonadotropos 

hipofisários. Os gonadotropos incrementam a síntese e, posteriormente, a 

secreção de gonadotrofinas. Os pulsos se tornam diurnos e o nível aumentado de 

estradiol se torna mais prolongado (Apter et al, 1993). A amplitude (principalmente) 

e a frequência dos pulsos de LH aumentam. A bioatividade do LH também 

aumenta devido a mudanças na glicosilação (Burstein et al, 1985). 

Os fatores que modulam a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano  

incluem neurotransmissores e peptídeos de inibição ou de estimulação. Entre os 

fatores periféricos se tem o peso, a leptina e os fatores de crescimento 

insulinóides, principalmente o tipo 1 (IGF-1).  Além disso, os pulsos de GnRH são 

modulados por centros do Sistema Nervoso Central (SNC) incluindo 

neurotransmissores, como dopamina, norepinefrina, endorfina, serotonina e 
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melatonina (Ben-Jonathan, Hnasko, 2001), ácido gama aminobutírico (GABA), o 

neuropeptídeo Y, o glutamato e as kisspeptinas (Stojilkovic et al, 1994). 

A medida que a prevalência de obesidade aumenta em nossa sociedade, 

cai a idade da puberdade. Isso sugere que o peso e/ou o índice de massa 

corpórea (IMC) podem estar correlacionados com o início e a progressão da 

puberdade (Frisch, Revelle, 1969; Frisch et al, 1973; Rosenfi et al, 2009). É 

sabido dos efeitos deletérios da obesidade e da má nutrição no controle 

neuroendócrino do eixo HHO (Vigersky et al, 1977; Dubey et al, 1986; Simon, 

2002). A causa exata é desconhecida, porém, estudos em animais sugerem efeito 

da má nutrição e da obesidade nos pulsos hipotalâmicos do GnRH (I’Anson et al, 

2000). Contudo, esta hipótese não explica a maioria dos casos. 

A leptina é produzida pelos adipócitos e sua concentração plasmática está 

fortemente associada com a gordura corporal e mudanças no conteúdo de 

gordura corporal. Tem sido implicada como uma das formas pela qual sinais 

metabólicos podem ser transmitidos para o SNC, controlando a atividade pulsátil 

do GnRH no início da puberdade. A deficiência de leptina em camundongos e 

ratos impede o início da puberdade, enquanto a suplementação da mesma induz 

seu início (Ahima et al, 1996).  Contudo, o seu papel não está bem elucidado na 

puberdade precoce. 

O fator de crescimento insulinóide tipo 1 é sintetizado e secretado pelo 

fígado em resposta ao estímulo do hormônio de crescimento (GH) e circula no 

sangue ligado a proteínas ligadoras de IGF (IGFBPs) em alta afinidade. IGF-1 age 

ao ligar-se a seu receptor, o qual está presente em vários tecidos (De Meyts, 

Whittaker, 2002). As concentrações do receptor de IGF-1 são controladas pelo 
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GH, tireoxina e outros fatores de crescimento como de fibroblastos e plaquetas. O 

IGF-1 atua pela cascata de sinalização para estimular o crescimento celular e 

inibir a apoptose simultaneamente. O IGF-1 intensifica os efeitos do FSH e do LH 

nos ovários, o efeito do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na esteroidogênese 

suprarrenal e a resposta da tireóide ao TSH. Os níveis de IGF-1 estão muito 

baixos ao nascimento, aumentam cerca de sete vezes na puberdade, caem para 

aproximadamente 50% por volta dos 20 anos de idade e declinam 

progressivamente com o avançar da idade (Juul, 2003). 

Corpos celulares para síntese de dopamina podem ser encontrados no 

núcleo arqueado e no núcleo paraventricular. O trato tuberoinfundibular nasce na 

porção médio basal do hipotálamo e seus pequenos axônios terminam na 

eminência média. A dopamina inibe a circulação de prolactina e de gonadotrofinas. 

Porém não exerce efeito direto na secreção de gonadotrofinas da hipófise anterior. 

Inibe a atividade do GnRH do núcleo arqueado (Andersen et al, 1987). Contudo, 

há dúvidas de seus efeitos quanto ao início da puberdade. 

A maioria dos corpos celulares que sintetizam norepinefrina está localizada 

no mesencéfalo e tronco cerebral. Estas células também sintetizam serotonina. A 

norepinefrina tem efeito estimulatório no GnRH enquanto serotonina inibitório 

(Herbison, 1997). 

Os opióides endógenos inibem a secreção de GnRH no hipotálamo. A 

mudança de seu tono inibitório não é importante para puberdade porque a 

correspondência não se desenvolve até depois da puberdade. Contudo, parece 

mediar estado hipogonadotrófico na hiperprolactinemia, no exercício e nas outras 

condições de amenorreia hipotalâmica, apesar de que a inibição dos opióides 
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endógenos não parece ter relação direta com puberdade retardada ou problemas 

hereditários como Síndrome de Kallmann (Petraglia et al, 1985; Khoury et al, 

1987). 

Os catecolestrogênios têm duas faces: um catecol e outro estrogênio. Por 

isso conseguem interagir com o sistema mediado tanto pela catecolamina, quanto  

pelo estrogênio. A enzima 2-hidroxilase que converte estrogênio em 

catecolestrogênio está concentrada no hipotálamo. Suas funções permanecem 

especulativas (Fishman, Norton, 1975). Salienta-se ainda que há influência de 

outros hormônios e neurotransmissores envolvidos também no controle 

hipotalâmico. 

A melatonina é sintetizada e secretada pela glândula pineal. Sugere-se um 

efeito geral de supressão da pulsatilidade do GnRH e da função reprodutiva 

(Berga et al, 1988). 

O ácido gama aminobutírico (GABA) é um neurotransmissor inibitório. É 

produzido por neurônios especializados do hipotálamo e tem importante papel na 

regulação da atividade do gerador de pulso de GnRH (Mitsushima et al, 1994).  

O Neuropeptídeo Y (NPY) é um peptídeo hipotalâmico envolvido no 

controle da ingestão alimentar e função reprodutiva em adultos. Alguns estudos 

sugerem sua participação como inibidor dos pulsos de GnRH na fase pré-puberal 

(Gore et al, 1993; El Majdoubi et al, 2000).  

O glutamato é neuropeptideo hipotalâmico que estimula a liberação de 

GnRH pelos receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) (Brann, Mahesh, 1997).  

As kisspeptinas são neuropeptideos codificados pelo gene KISS1. Elas 

sinalizam após seu acoplamento ao receptor de proteína G (GPR54). Esse 
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receptor é codificado pelo gene KISS1R (Popa et al, 2008). A ligação com o eixo 

HHO foi primeiramente observada em humanos de grande família de 

consanguíneos que apresentavam hipogonadismo hipogonadotrófico e puberdade 

tardia (De Roux et al, 2003; Seminara et al, 2003). Notou-se mutação do GPR54, 

inativando-o quando em homozigose. Um indivíduo desta família em heterozigose 

exibiu resposta hipofisária exagerada quando administrado GnRH pulsátil 

exógeno, sugerindo desordem hipotalâmica (Seminara et al, 2003). Os autores 

sugerem, também, que a sinalização da kisspeptina via GPR54 deve exercer 

importante papel no retorno da secreção pulsátil de GnRH na puberdade. 

Sabe-se que a kisspeptina e seu receptor de proteína G (GPR54) são 

essenciais para o desenvolvimento normal da puberdade (Seminara et al, 2003). 

Esta via de sinalização está envolvida na ativação dos neurônios de GnRH e na 

secreção de GnRH (Quaynor  et al, 2007; Clarkson et al, 2008). Os neurônios da 

kisspeptina contêm receptores de estrogênio e de progesterona. Estão envolvidos 

não só na puberdade, mas também nas mudanças associadas ao ciclo ovulatório, 

em pelo menos uma via na qual os esteróides sexuais afetam a secreção de 

GnRH (Fritz, Speroff, 2011).  

 

1.2. Puberdade precoce e o complexo kisspeptina-GPR54 
 

Em alguns casos, a puberdade é uma transição difícil, mesmo quando se 

processa de maneira fisiológica. E apresenta ainda maiores desafios quando é 

precoce, desencadeando consequências físicas, sociais e psicológicas quando 

não tratada adequadamente. Conceitua-se puberdade precoce (PP) como 
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aparecimento dos caracteres sexuais secundários antes de 2,5 desvio-padrão que 

a idade da maioria (percentil 50). Tradicionalmente utiliza-se 10 anos como a 

idade de surgimento dos caracteres sexuais secundários da maioria das meninas, 

e, portanto, PP é caracterizada quando o início da puberdade se dá antes dos 8 

anos de idade em meninas, definição reconhecida pela Organização Mundial de 

Saúde (Anderson et al, 2003; Chumlea et al, 2003).   

A incidência de PP varia muito entre as publicações. A maioria delas cita 

incidência de 0,4% a 1%. Um estudo conduzido nos Estados Unidos mostrou que 

6,7% das meninas de origem caucasiana e 27,2% das meninas afrodescendentes 

já mostravam telarca ou pubarca antes dos 8 anos de idade (Herman-Giddens et 

al, 1997).  

A PP pode ser dividida em três tipos: PP central (ou dependente de GnRH 

ou PP verdadeira),  PP periférica (ou não dependente de GnRH ou psuedo PP) e 

PP incompleta (telarca prematura isolada ou pubarca prematura isolada) (Fritz, 

Speroff, 2011).  

A PP central ocorre quando há maturação e ativação precoces do eixo 

hipotálamo-hipófise-ovariano. É caracterizada nas meninas como o 

desenvolvimento das mamas, bilateralmente, e de pelos pubianos. Este 

desenvolvimento precoce é isosexual, ou seja, consistente com o gênero da 

menina (Fritz, Speroff, 2011). 

A PP periférica ocorre quando há desenvolvimento precoce dos caracteres 

sexuais secundários, independentemente do GnRH e das gonadotrofinas. 

Geralmente, resulta de exposição aos hormônios sexuais provenientes das 

gônadas, suprarrenais ou do ambiente. É subclassificada como isosexual ou 
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heterossexual, de acordo com as características desenvolvidas, do mesmo 

gênero ou do oposto, ou seja, virilização em meninas ou feminilização em 

meninos (Fritz, Speroff, 2011). 

A PP incompleta ocorre quando há surgimento de telarca ou pubarca, 

isoladamente. Representam variantes do desenvolvimento puberal normal, mas 

alguns casos progridem para PP completa (central ou periférica) (Fritz, Speroff, 

2011). 

É de suma importância a diferenciação de PP central da PP periférica. As 

consequências físicas (baixa estatura), psicológicas e sociais são muitas vezes 

irreversíveis com o atraso do diagnóstico e do tratamento preciso (Ojeda et al, 

2006). 

PP central é mais prevalente em meninas (Pescovitz et al, 1986). Além 

disso, em aproximadamente 90% dos casos, a causa não é identificada, sendo 

considerada idiopática e seu diagnóstico é feito por exclusão (Bridges et al, 1994; 

Chemaitilly et al, 2001). Entretanto, pode estar associada com lesões variáveis do 

sistema nervoso central, incluindo tumores, hidrocefalia, cistos, traumas, doenças 

inflamatórias, radiações prévias e malformações. Os tumores mais prevalentes 

associados incluem hamartomas, astrocitomas, tumores da pineal, glioma óptico e 

glioma hipotalâmico (Mahachoklertwattana et al, 1993). 

Além disso, meninas expostas a altas concentrações de androgênios ou 

estrogênios circulantes, como há na hiperplasia adrenal congênita, nos tumores 

virilizantes e na Síndrome de McCune Albright, podem ter maturação precoce do 

eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, que pode levar a PP central (Pescovitz et al, 

1985). 
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Como citado anteriormente, os fatores genéticos podem ter papel 

fundamental no desencadeamento da puberdade, como é ilustrado na idade 

similar de menarca entre membros de determinados grupos étnicos, entre mães e 

filhas, entre gêmeos monozigóticos e entre irmãs (Palmert, Boepple, 2001). 

O complexo sinalizador kisspeptina-GPR54 é proposto como guardião da 

ativação dos neurônios do GnRH e do eixo reprodutivo por alguns investigadores 

(De Roux et al, 2003; Seminara et al, 2003; Semple et al, 2005). 

O gene do GPR54 está localizado no cromossomo 19p13.3 (Lee et al, 1999)  

e consiste de 5 exons e 4 introns com comprimento de 3,5 kb. O GPR54 é 

membro da família rhodopsin da superfamília de receptores da proteína G (Muir et 

al, 2001), e foi inicialmente clonado em 1999 como um receptor órfão de cérebro 

de ratas. Em humanos, é largamente expresso no cérebro (principalmente no 

hipotálamo, ponte, medula, hipocampo, amidala e hipófise), pâncreas, placenta e 

medula espinhal.  

Foram identificados pontos de mutações e deleções com perda de função 

do GPR54 em pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico familiares e 

esporádicos. Outros estudos mostraram resultados similares ao impedirem o 

desenvolvimento sexual secundário em ratos nos quais a função do GPR-54 foi 

bloqueada (Funes et al, 2003; Seminara et al, 2003). 

Estudos demonstraram que a ligação ao receptor GPR54 na membrana de 

neurônios hipotalâmicos (GnRH) impede que a kisspeptina desempenhe sua 

função como poderoso estimulador de secreção de GnRH (Navarro et al, 2007). 
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O gene KISS1 (cromossomo 1q32-q41) foi primeiramente identificado em 

1996 e considerado inicialmente como supressor metastático em um estudo de 

linhagem de células humanas de melanoma (Lee et al, 1996; Li et al, 2007). 

Em 2001, descobriu-se a ligação da kisspeptina com o receptor GPR54 

(Kotani et al, 2001). Em 2004, provou-se que a kisspeptina estimula a secreção 

de GnRH e, desta forma, poderia ativar diretamente o início da puberdade (Irwig 

et al, 2004; Dhillo et al, 2005; Messager  et al, 2005). O histórico da KISS1 está 

ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Histórico da KISS1 

 

 

O gene KISS1 consiste de 3 exons e somente parte do segundo e terceiro 

exons são traduzidos em uma proteína de 145 aminoácidos com uma suposta 

sequência sinalizadora, da qual derivam três formas de kisspeptina contendo 54, 
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14 e 13 aminooácidos. Os três peptídeos exibem a mesma afinidade pelo receptor, 

pois compartilham o mesmo decapeptídeo C-terminal designado kisspeptina-10 

(sequência mínima necessária para ativação do receptor) (Kotani et al, 2001). A 

estrutura química deste receptor está representada na Figura 2. 

 

Figura 2. Kisspeptina-10: Estrutura química para ativar o receptor GPR54 

 

Os neurônios que expressam KISS1 estão localizados exclusivamente no 

núcleo arqueado (Shahab et al, 2005; Rometo et al, 2007), onde os de GnRH 

também expressam GPR54 (Popa et al, 2008). Em macacos machos castrados e 

macacas, o retorno da secreção pulsátil de GnRH está associado ao aumento de 

quase cinco vezes da expressão do KISS1. E, nas macacas, ocorre também um 

incremento na expressão do KISS1R (Plant, 2006).  

A secreção hipotalâmica da kisspeptina é claramente pulsátil e altamente 

correlacionada com a secreção do GnRH (Keen, 2008). Uma infusão intermitente 

de kisspeptina consegue sustentar a secreção de LH pulsátil em animais jovens 
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castrados após a interrupção de infusão de GnRH exógeno prévio. O mesmo não 

ocorre na presença de antagonista de receptor de GnRH, indicando que o efeito 

da kisspeptina é mediado pela secreção pulsátil de GnRH (Plant, Ramaswamy, 

2006). 

A observação que pacientes com inativação do GPR54 devido a mutação 

exibem secreção pulsátil de LH com baixa amplitude e frequência normal sugere 

que kisspeptina deve somente amplificar e não estimular diretamente os pulsos 

de GnRH (Tenenbaum-Rakover et al, 2007). 

Entretanto, a infusão contínua de kisspeptina, a qual reduziria a quantidade 

do GPR54, suprime tanto a amplitude quanto a frequência dos pulsos de LH, 

sugerindo que a kisspeptina tem efeitos similares na secreção pulsátil de GnRH 

(Seminara et al, 2006; Ramaswamy et al, 2007). 

Foi descrito em jovem com puberdade precoce central uma mutação do 

KISS1R que causa sua ativação e resulta na ativação prolongada da via de 

sinalização da tradução do KISS1R (Teles et al, 2008). O que poderia sugerir a 

participação desta mutação na puberdade precoce. Inclusive os autores 

confirmaram este achado com estudos funcionais em culturas de células.  

Essas observações indicam que a sinalização hipotálamo-kisspeptina- 

GPR54 pode ser um componente chave do mecanismo neurobiológico que 

controla o início da puberdade. Também sugerem que os neurônios da 

kisspeptina forneceriam o combustível para o gerador de pulso de GnRH 

hipotalâmico (Teles et al, 2008). 

O relato de um menino portador de mutação com perda de função do gene 

do KISS1R levando a níveis indetectáveis de gonadotrofinas sugere que a 
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contribuição da kisspeptina também é necessária para o aumento da secreção 

pulsátil de GnRH normalmente observada durante o início da infância (Semple et 

al, 2005).  

Em mulheres da pós-menopausa e em macacas ooforectomizadas, foi 

observada maior densidade de neurônios expressando RNAm do KISS1 do que 

em mulheres no período reprodutivo e macacas não ooforectomizadas (Rometo et 

al, 2007). Isso sugere que os neurônios da kisspeptina participam na ação 

hipotalâmica de retroalimentação negativa dos hormônios ovarianos e na 

interação com a concentração sérica do estrogênio. 

De alguma forma o sistema que controla a secreção pulsátil de GnRH tem 

integrado a via de sinalização da kisspeptina com as vias dos outros 

neurotransmissores (glutamato, GABA e NPY). Ainda é desconhecido o papel 

exato da kisspeptina em relação ao despertar da puberdade (Plant et al, 2009). 

Contudo, acreditamos que são necessárias mais pesquisas para a elucidação do 

complexo sistema responsável pelo início da puberdade, principalmente avaliando 

o polimorfismo da kisspeptina. 
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2. Objetivo 
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Avaliar a associação de oito polimorfismos do gene KISS1 e a puberdade 

precoce central. 
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3. Casuística e Métodos 
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3.1. Casuística  
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP 0180/11) em abril de 2011 (Anexo 1). 

Foi realizado no Setor de Ginecologia da Infância e da Adolescência da Disciplina 

de Endocrinologia Ginecológica do Departamento de Ginecologia da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP). 

As meninas incluídas tiveram o termo de consentimento pós informado livre 

e esclarecido assinado por seus responsáveis legais, tanto o Grupo Caso (Anexo 

2) quanto o Grupo Controle (Anexo 3). Elas foram submetidas a exame clínico, 

ginecológico e laboratorial (Anexo 4). 

 

3.2. Critérios de elegibilidade 
 

3.2.1. Critérios de Inclusão 
 

Grupo Caso – meninas com diagnóstico de puberdade precoce central 

(prévio ou atual). 

Grupo Controle – meninas que tiveram desenvolvimento puberal a partir 

dos 8 anos de idade. 

 

3.2.2. Critérios de Exclusão 
 

Presença de neoplasias ovarianas, neoplasias adrenais, Síndrome de 

Cushing, Síndrome de McCune-Albright, distúrbios da visão, hipotireoidismo 

clínico ou laboratorial, uso prévio de medicação hormonal, menarca, uso de 

medicações psicotrópicas ou antiepilépticas. 
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3.2.3. Seleção 
 

Foram selecionadas 184 pacientes no Setor de Ginecologia da Infância e 

da Adolescência da Disciplina de Endocrinologia Ginecológica do Departamento 

de Ginecologia da EPM-UNIFESP. Elas foram classificadas de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão: 77 pacientes no Grupo Caso (puberdade precoce 

central) e 107 pacientes no Grupo Controle (puberdade fisiológica). 

 

3.3. Métodos 
 

3.3.1.  Exames Laboratoriais 
 

Realizado coleta de sangue de veia periférica de membro superior para 

exames, incluindo hormônios hipofisários (FSH, LH, PRL, TSH) e esteroidais 

(estradiol, testosterona total, sulfato de dehidroepiandrosterona). Estes exames 

foram coletados e processados no Laboratório Central da UNIFESP.   

Nas meninas do Grupo Caso em que não se confirmou elevação dos níveis 

de gonadotrofinas, a paciente foi submetida a teste de análogo de GnRH para 

confirmação de puberdade precoce central. O mesmo consiste em administração 

de 1 ampola de análogo do GnRH (Leuprorrelina 3,75 mg) intramuscular e 

dosagens séricas de LH, FSH e estradiol no tempo zero, 30, 60 e 120 minutos 

após aplicação da medicação.  

 

3.3.2. Coleta de sangue 
 

A coleta de sangue para posterior extração de DNA foi realizada pela 

equipe de enfermagem do Ambulatório de Ginecologia da Infância e da 
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Adolescência da Disciplina de Endocrinologia Ginecológica do Departamento de 

Ginecologia da EPM-UNIFESP. Foi coletado aproximadamente 20 mL de sangue 

de veia periférica de membro superior pelo sistema vacutainer contendo EDTA 

(ácido etilenodiamino tetra-acético-dissódico).  

 

3.3.3.  Processamento do material 
 

Todos os protocolos para o processamento do material foram realizados no 

Laboratório de Ginecologia Estrutural e Molecular, LIM-58, da Disciplina de 

Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

O plasma do sangue coletado foi separado dos elementos figurados. Os 

leucócitos foram utilizados para extração de DNA. Para esta extração de DNA 

genômico foi utilizado o kit QIAmp® DNA Mini and Blood Mini Handbook (Qiagen) 

(Anexo 5), seguindo as instruções do fabricante. 

O DNA extraído foi quantificado em aparelho de NanoDrop 

(Thermoscientific), seguindo protocolo de leitura do LIM-58 (Anexo 6).  

Os exons 2 e 3 do gene KISS1 foram amplificados por técnica de PCR 

(reação em cadeia da polimerase) utilizando oligonucleotídeos iniciadores 

específicos para cada uma das sequências (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Oligonucleotídeos iniciadores utilizados na análise do gene KISS1 (Ko 

et al, 2010) 

Exon Iniciador Senso (5’ para 3’) Iniciador Anti-senso (5’ para 3’) 

2 TCA GCA CCC AGC CCA GAT CC TTG CAA CAA CCC ACT TGC TCC C 

3 ATG GGA TGA CAG GAG GTG TTG ACC ATC CAT TGA GGA TGG AAG 
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A amplificação para o exon 2 do gene KISS1 foi conduzida por 30 ciclos e 

cada ciclo consistiu de desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento a 55°C 

por 30 segundos e extensão a 72°C por 30 segundos. Extensão adicional a 72°C 

por 10 minutos após último ciclo de amplificação. Realizado PCR em volume de 

reação de 20 μL contendo 100 ng de DNA genômico padrão, 1 μM de cada 

oligonucleotídeo iniciador, 10 mM de cada dNTP, 25 mM MgCl2, 100 mM KCl, 20 

mM Tris-HCl (pH 8,3), e 1 U de Taq DNA polimerase (Promega).  

Para amplificação do exon 3 foi utilizada a técnica de Touchdown PCR 

utilizando os mesmos reagentes e concentrações. A reação foi realizada em ciclo 

inicial de desnaturação a 94°C por 5 minutos; 5 ciclos de 94°C por 30 segundos, 

60°C por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos; 5 ciclos de 94°C por 30 segundos, 

58°C por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos; 5 ciclos de 94°C por 30 segundos, 

56°C por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos; 25 ciclos de 94°C por 30 

segundos, 54°C por 30 segundos. Extensão adicional a 72°C por 10 minutos após 

último ciclo de amplificação. Após amplificação as misturas foram separadas em 

gel de agarose a 1,5% com brometo de etidio para confirmar o tamanho e a 

pureza dos produtos de PCR. 

Após a padronização das reações de amplificação dos fragmentos, foi 

realizada purificação do DNA seguindo protocolo QIAquick® PCR Purification Kit 

(Anexo 7).  

A seguir, foi aplicado protocolo de sequenciamento (Anexo 8), utilizando 

1μL dos mesmos pares de oligonucleotídeos iniciadores (IDT), 0,75 μL de Big 

Dye Terminator (Life technologies) e 2 μL Tampão Big Dye (Life technologies) 
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para volume final de reação de 10 uL, de acordo com as instruções do fabricante. 

O sequenciamento genético foi realizado pelo método de Sanger, utilizando 3500 

Genetic Analyzer System (Life Technologies).   

Os resultados das reações de sequenciamento foram analisados utilizando 

os programas DNAstar (Lasergene) e Chromas Lite versão 2.1.1 (Technelysium 

Pty Ltda).  

Foram analisados sete polimorfismos no exon 3 e um polimorfismo no exon 

2, identificados na Tabela 2 e Figura 3. 

 

Tabela 2. Polimorfismos do gene KISS1 estudados (Ko et al, 2010) 

Exon Polimorfismo Denominação 

3 Heterozigoto de g.54649892C>G; 

g.54649892_54649893insT (c.*74G>C;c.*74_*75insA) 

A 

3 Heterozigoto de g.54649896G>C (c.*70C>G) B 

3 Homozigoto de g.54649898insA (c.*67_*68insT) C 

3 Homozigoto de g.54649966delT (c.417delA) D 

3 Heterozigoto de g.54650055G>T (c.328C>A) E 

3 Heterozigoto de g.54650098G>A (c.285C>T) F 

3 homozigoto de g.54650141G>C (c.242C>G) G 

2 heterozigoto de g.54652301C>T (c.58G>A) - 

 



24 

 

 

 

Figura 3. Sequências parciais do gene KISS1 apresentando os polimorfismos 
analisados (Ko et al, 2010). 

 

(a) heterozigoto de g.54649892C>G; g.54649892_54649893insT (c.*74G>C;c.*74_*75insA),  

(b) heterozigoto de g.54649896G>C (c.*70C>G),  

(c) homozigoto de g.54649898insA (c.*67_*68insT),  

(d) homozigoto de g.54649966delT (c.417delA),  

(e) heterozigoto de g.54650055G>T (c.328C>A),  

(f) heterozigoto de g.54650098G>A (c.285C>T),  

(g) homozigoto de g.54650141G>C (c.242C>G),  

(h) heterozigoto de g.54652301C>T (c.58G>A).  

As posições dos polimorfismos foram definidas de acordo com NM_002256.3. 

 

3.3.4. Análise Estatística 
 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base na incidência de 

puberdade precoce na população, que como citado anteriormente varia de 0,4 a 
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1%. Considerando uma incidência de 1%, o tamanho da amostra (n) deveria ser 

de 449 pacientes,  para poder de amostra de 95%. Contudo, este cálculo foi 

refeito para 80%, portanto, uma amostra de 150 pacientes. 

Os dados clínicos e genéticos foram analisados quanto à média, mediana e 

desvio-padrão. Os resultados foram apresentados em porcentagens. Fixou-se o 

nível de rejeição da hipótese de nulidade em 0,05 (p < 0,05). Foi calculada 

correlação de Pearson para comparação da menarca da paciente com a menarca 

da mãe. Foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparação, dentro do 

mesmo polimorfismo, das diferenças clínicas entre os grupos. Foram realizados 

teste exato de Fisher, teste T-student e cálculo de OR (odds ratio) para 

comparação dos dados clínicos e genéticos entre Grupo Controle e Grupo Caso. 
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4. Resultados 
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4.1. Dados Clínicos 
 

Foram analisadas 77 pacientes com puberdade precoce central (Grupo 

Caso) e 107 pacientes com puberdade fisiológica (Grupo Controle). A Tabela 3 

mostra as características clínicas e epidemiológicas de cada grupo. 

 

Tabela 3. Características clínicas  

 
Grupo Controle 

(n = 107) 

Grupo Caso 

(n = 77) 
p 

Idade da telarca 

(meses) 
117,9 (± 19,78) 79,9 (± 19,74) <0,001 

Idade da pubarca 

(meses) 
118,3 (± 20,47) 78,5 (± 16,14) < 0,001 

Idade da menarca 

(meses) 
143,4 (± 15,55) 128,8 (± 31,68) 0,034 

Menarca da mãe 

(meses) 
148,3 (± 18,00) 146,3 (± 19,56) 0,486 

Antecedente 

familiar de PP 
19,4% 23,3% 0,573 

Caucasiana 24,5% 22,1% 0,727 

Não caucasiana 75,5% 77,9%  

 
Verifica-se que a idade de início da puberdade, seja pela telarca ou pela 

pubarca, acontece em menor idade nas pacientes com puberdade precoce. A 

média de idade da telarca no Grupo Controle de 117,9 ± 19,78 meses foi maior do 

que a do Grupo com puberdade precoce (79,9 ± 19,74 meses). A média de idade 

para pubarca foi maior no Grupo Controle (118,3 ± 20,47 meses) do que no Grupo 

com puberdade precoce (78,5 ± 16,14 meses).  

A menarca no Grupo Controle foi maior (143,4 ± 15,55 meses) do que no 

Grupo com puberdade precoce (128,8 ± 31,68 meses). 
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Não houve diferença significante entre os grupos em relação a média da 

menarca materna, sendo de 148,3 meses no Grupo Controle e de 146,3 no Grupo 

com puberdade precoce (p=0,486). 

Não houve diferença significante entre os grupos em relação a presença de 

antecedente familiar de puberdade precoce (19,4% das pacientes do Grupo 

Controle e 23,3% das pacientes com puberdade precoce relatavam pelo menos 

um caso de puberdade precoce na família) (p=0,573). 

Não houve diferença significante entre os grupos em relação a etnia. O 

Grupo Controle foi composto de 75,5% de não caucasianas e o Grupo Caso de 

77,9% (p=0,727). 

A Tabela 4 mostra que o início da puberdade tanto fisiológica quanto 

precoce se deu com a telarca (97%), mas não foi significante. 

 

Tabela 4. Diferença entre telarca e pubarca 

 
Grupo 

Controle 
Grupo Caso OR p 

Telarca < 

Pubarca 
19 8 1 referência 

Telarca ≥ 

Pubarca 
70 58 1,97 0,135 

 

 

4.2. Genotipagem 
 

As figuras 4 a 9 mostram os resultados do exon 2 e 3 em relação a PCR e 

ao sequenciamento. 
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Figura 4. Gel de agarose 1% impregnado com brometo de etídio apresentando o 
perfil de integridade observado nas amostras de DNA genômico obtido 
das amostras de pacientes com puberdade precoce. 

 
 
 
 
 
Figura 5. Gel de agarose 1% impregnado com brometo de etídio apresentando o 

perfil de migração dos fragmentos de PCRs para os exons 2 (painel 
inferior) e 3 (painel superior) nas amostras de  pacientes com 
puberdade precoce.  

 

As setas indicam a migração do padrão de peso molecular em 600 pb (exon 3) e 250 pb (exon 2) 
do KISS1. 
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Figura 6. Eletroferograma obtido no sequenciamento genético das amostras 

avaliadas para o exon 2. 
 

Os painéis indicam o perfil de sequencia esperado para a amostra sem (Selvagem) e com a 
mutação (Mutado). As setas indicam o local da substituição do G por A, e os círculos indicam os 
nucleotídeos na sequencia do gene KISS1. 
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Figura 7. Alinhamento das sequencias de KISS1 das diferentes amostras 
avaliadas para o exon 2.  

 

A tarja preta marca a região onde ocorre o polimorfismo de único nucleotídeo investigado neste 
exon (G/A). 
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Figura 8. Alinhamento e eletroferogramas das sequencias de KISS1 das 
diferentes amostras avaliadas para o exon 3 - I.  

 

 

Em A, os quadros e as setas coloridas ressaltam as regiões onde ocorrem as substituições 
estudas. Em verde o polimorfismo A; azul polimorfismo B; vermelho o polimorfismo C; preto 
polimorfismo D. Em B, eletroferogramas das sequencias selvagens (S) e mutadas (M). Os circulos 
ressaltam os nucleotideos trocados. 
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Figura 9. Alinhamento e eletroferogramas das sequencias de KISS1 das 
diferentes amostras avaliadas para o exon 3 - II.  

 

 

Em A, os quadros e as setas coloridas ressaltam as regiões onde ocorrem as substituições 
estudas. Em preto o polimorfismo E; azul o polimorfismo F; vermelho o polimorfismo G. Em B, 
eletroferogramas das sequencias selvagens (S) e mutadas (M). Os circulos ressaltam os 
nucleotideos trocados. Não foram encontrados os polimorfismos E e F descritos. 
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Não houve diferença significante entre o Grupo Controle e o Grupo Caso 

em relação a genotipagem (Tabela 5).  

Tabela 5. Resultados da genotipagem 

 Grupo Controle (n=107) Grupo Caso (n=77) p 

 S S* M S S* M  

Exon 2 95,3% 0 4,7% 96,1% 0 3,1% 1,00 

Exon 3-a 94,9% 5,1% 0 86,5% 13,5% 0 0,115 

Exon 3-b 
50% 50% 54,1% 45,9% 0,631 

90,2% 9,8%  93,9% 6,1%  0,699 

Exon 3-c 
93,1% 6,9% 88,5% 11,5% 0,388 

93,1% 0  86,9% 1,6%  0,362 

Exon 3-d 94,1% 0 5,9% 90,2% 0 9,8% 0,368 

Exon 3-e 100% 0 0 100% 0 0  

Exon 3-f 100% 0 0 100% 0 0  

Exon 3-g 91,2% 0 8,8% 90,2% 0 9,8% 1,00 

S=Selvagem, S*=Selvagem não descrito no artigo referência (Ko, 2010), M=Mutado 

 

Os polimorfismos A, B e C do exon 3 apresentaram uma diferença em 

relação ao estudo comparado (Ko et al, 2010). O grupo sem mutação e com 

diferença em relação ao Selvagem foi classificado como Selvagem*.   

Notou-se diferença entre o Grupo Controle e Grupo Caso em relação ao 

número de Selvagem* do polimorfismo A do exon 3. Apenas 5,1% das pacientes 

do Grupo Controle apresentaram um perfil Selvagem*. No Grupo Caso o perfil 

Selvagem* aparece em 13,5% das pacientes, porém, sem diferença significante 

(p=0,115).  

Em relação ao polimorfismo B do exon 3, esta diferença (Selvagem*) 

esteve presente em 4,9% das pacientes do Grupo Controle (9,8% do grupo sem 

mutação), sem diferença significante. Esta diferença esteve presente em 3,3% 
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das pacientes do Grupo Caso (6,1% do grupo sem mutação), sem diferença 

significante.  

Em relação ao polimorfismo C do exon 3, esta diferença não foi detectada 

nas pacientes do Grupo Controle (nenhum do grupo sem mutação). Mas esteve 

presente em 1,6% das pacientes do Grupo Caso (1,6% do grupo sem mutação), 

sem diferença significante. São necessários estudos com maior amostragem para 

classificar como uma nova mutação. 

Os polimorfismos E e F não foram encontrados nas pacientes avaliadas, 

tanto no Grupo Controle como no Grupo Caso. 

A Tabela 6 mostra que as pacientes caucasianas tem maior número de 

polimorfismo no exon 2 e de polimorfismo G do exon 3 quando comparadas as 

pacientes não caucasianas, sendo significante (p=0,019 e p=0,050 

respectivamente). Além disso, nota-se maior número de polimorfismo B do exon 3 

nas caucasianas, porém sem diferença significante (p=0,067). Os demais 

polimorfismos não mostraram diferença significante. 
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Tabela 6. Etnia e genotipagem 

  
Não Caucasiana 

(%) 
Caucasiana 

(%) 
p 

Exon 2 S 97,8 88,4 0,019 

 M 2,2 11,6  

Exon 3 - A  S 92,9 86,7 0,115 

 S* 7,1 13,3  

Exon 3 - B  S 56,1 38,5 0,067 

 M 43,9 61,5  

Exon 3 - C S 91,9 89,7 0,745 

 M 8,1 10,3  

Exon 3 - D S 93,5 89,7 0,485 

 M 6,5 10,3  

Exon 3 - G S 93,5 82,1 0,050 

 M 6,5 17,9  

S=Selvagem, S*=Selvagem não descrito no artigo referência (Ko, 2010), M=Mutado 

 

 
Não houve diferença significante entre os Grupos. Porém, nota-se 

diferença na comparação dos Selvagens com os Selvagens* na análise do 

polimorfismo A do exon 3. As pacientes do grupo Selvagem* tiveram 2,88 vezes 

mais puberdade precoce com p=0,096 (Tabela 7). 
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Tabela 7. Puberdade precoce e genotipagem 

 Grupos OR (odds ratio) p 

Exon 2 S 1,22 0,789 

 M 1 referência 

Exon 3 – A S 1 referência 

 S* 2,88 0,096 

Exon 3 - B S 1,18 0,613 

 M 1 referência 

Exon 3 – B S 1,68 0,547 

 S* 1 referência 

Exon 3 - C S 1 referência 

 M 1,76 0,311 

Exon 3 - C S  0,185 

 S* 1 referência 

Exon 3 - D S 1 referência 

 M 1,75 0,351 

Exon 3 - G S 1 referência 

 M 1,13 0,829 

S=Selvagem, S*=Selvagem não descrito no artigo referência (Ko, 2010), M=Mutado 

 

Quanto as leituras dos polimorfismos, houve apenas um não lido no Grupo 

Controle do exon 2. Todas as pacientes do Grupo Caso foram avaliadas para o 

polimorfismo do exon 2. Em relação ao exon 3, cinco pacientes do Grupo Controle 

e 16 pacientes do Grupo Caso tiveram suas avaliações prejudicadas quanto aos 

polimorfismos B, C, D, E, F e G. Por fim, a avaliação do polimorfismo A do exon 3 

foi prejudicada em 29 pacientes do Grupo Controle e 25 pacientes do Grupo Caso. 
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5. Discussão  
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Puberdade é um processo ainda não totalmente esclarecido que envolve 

múltiplos e complexos eventos hormonais (Knobil, 1992). Salienta-se que seu 

surgimento precoce (puberdade precoce central) sem tratado adequado pode 

levar a consequências físicas (baixa estatura final em relação ao potencial 

genético), psicológicas e sociais (abusos e gravidez na adolescência) que fazem 

com que este assunto tenha muita relevância e seja alvo de estudos (Gevelber, 

Biro, 1999), principalmente envolvendo os mecanismos desencadeantes deste 

processo. 

O início da puberdade ocorre com o amadurecimento do eixo hipotálamo-

hipófise-ovariano que envolve maior liberação de GnRH. Além disso, para que 

ocorra também a secreção adequada de gonadotrofinas é necessário o disparo 

regular da secreção de GnRH em pulsos de frequência e amplitude específicos no 

núcleo arqueado do hipotálamo (Knobil E, 1980; Fritz, Speroff, 2011). Outro ponto 

importante é o grande número de neurotransmissores que estão envolvidos na 

modulação da pulsatilidade do hormônio hipotalâmico (Todman et al, 2005). 

Apesar deste conhecimento, não se sabe qual seria o mecanismo exato que 

controla o início da puberdade.  

A maioria dos estudos, que avalia a influência dos fatores genéticos como 

determinantes da puberdade precoce, correlaciona alguns fatores centrais 

(neurotransmissores) com o processo de amadurecimento do eixo hipotálamo-

hipofisário (Navarro et al, 2007). Apesar de haver poucos estudos que avaliaram o 

componente periférico, este também seria fator desencadeante da puberdade 

precoce (Rosenfi et al,2009).  
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Os neurotransmissores e os peptídeos do sistema nervoso central 

envolvidos tem papel inibitório ou estimulatório nos pulsos de GnRH. Contudo, o 

entendimento sobre a maioria destas substância é baseado em estudos 

experimentos com animais (Fritz, Speroff, 2011). Portanto, são modelos teóricos 

do controle hipotálamo-hipofisário no ser humano. 

Os autores que sustentam causas periféricas como desencadeantes da 

puberdade precoce central, sugerem que a idade de início da puberdade tem 

diminuído nas últimas décadas concomitante ao incremento drástico da 

obesidade no mundo (I’Anson et al., 2000). De fato, estudos em mamíferos 

sugerem que as alterações nos sinais metabólicos (aumento do consumo de 

carboidratos) tem influência direta na secreção pulsátil de GnRH, porém não se 

sabe a via exata (I’Anson et al, 2000). Contudo, recente trabalho de Matsuzaki 

(2013) não encontrou correlação de polimorfismos das enzimas que participariam 

do metabolismo do estrogênio, contribuindo com sua maior disponibilidade e 

potência sobre o hipotálamo, favorecendo o desencadeamento precoce da 

puberdade. Possivelmente, o mecanismo periférico não seria o mais importante 

para puberdade precoce central. 

A leptina foi sugerida como elemento de interação do tecido gorduroso 

(sinal metabólico) com o SNC, podendo interferir na secreção de GnRH no núcleo 

arqueado. Sua deficiência em camundongos e ratos determina retardo na 

puberdade ou até ausência da mesma. Deve-se ainda citar que sua administração 

nestes animais pode induzir o processo de puberdade (Ahima et al, 1996). Além 

disso, os roedores adultos com deficiência congênita de leptina ou de seu 

receptor não tem o desenvolvimento genital completo e apresentam estado 
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hipogonadotrófico. Se estes animais fossem tratados com leptina recombinante 

precocemente (após 30 dias de nascimento), teriam o início adequado da 

puberdade (Farooqi, 2002). Isso sugere que a leptina teria influência sobre os 

pulsos de GnRH, porém não seria o principal mecanismo da puberdade precoce 

em crianças. 

A relação entre nutrição e o início da puberdade é estudada há longo 

tempo (Frisch, 1969). De fato, a obesidade (Rosenfield et al, 2009) e a 

desnutrição (Simon, 2002) teriam efeitos inibitórios sobre o eixo hipotálamo-

hipófise-ovariano. Estudos em animais sugerem que estas condições poderiam 

interferir no padrão pulsátil do GnRH (I’Anson et al, 2000), porém as vias de 

comunicação dos sinais metabólicos e o SNC em humanos é desconhecida. Além 

disso, a maioria das pacientes obesas, epidemiologicamente, não desenvolve 

puberdade precoce (Fritz, Speroff, 2011). 

O neurotransmissor GABA possui efeitos inibitórios na pulsatilidade do 

GnRH. A administração de antagonista do GABA no terceiro ventrículo de 

macacas pré-púberes por tempo prolongado induz puberdade precoce (Keen et al, 

1999). Sugere-se que a via de sinalização do GABA seja um dos fatores que 

restringe a atividade do GnRH durante a infância. Contudo, questiona-se se este 

neurotransmissor seria um desencadeante ou apenas sua redução seria 

consequência de um processo mais amplo de amadurecimento do eixo 

hipotálamo-hipofisário (Fritz, Speroff, 2011). 

A ação do neuropeptídeo Y tem seu papel ainda incerto, mas alguns 

investigadores sugerem que seria outro mecanismo para iniciar a puberdade (Pau 

et al, 1995). Sua administração cerebral intraventricular em macacas adultas 
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castradas inibe intensamente a pulsatilidade do GnRH (Pau et al, 1995). Outro 

estudo mostrou que há increimento de neuropeptídeo Y na eminência média no 

início da puberdade em macacas (Gore et al, 1993). Contudo, os mecanismos 

deste hormônio sobre a puberdade feminina ainda são questionáveis. 

Outro candidato para o determinismo da puberdade seria o glutamato, que 

é neurotransmissor e pode estimular a secreção de GnRH dos neurônios 

hipotalâmicos (Fritz, Speroff, 2011). A estimulação intermitente e prolongada de 

seus receptores pode levar ao início antecipado da espermatogênese em 

macacos pré-púberes (Plant et al, 1989). Este seria um dos elementos que podem 

estar envolvidos com a puberdade em ser humano (Fritz, Speroff, 2011). 

Finalmente, alguns investigadores estão avaliando a participação de outros 

neurônios e neurotransmissores sobre a produção de GnRH pelo núcleo 

arqueado (Popa et al, 2008). Entre estes novos participantes, salientamos as 

kisspeptinas que são neuropeptideos codoficados pelo gene KISS1. Sua via de 

sinalização é feita pelo acoplamento ao seu receptor (GPR54), o qual é codificado 

pelo gene KISS1R. Este receptor modularia a produção do GnRH no hipotálamo 

(Popa et al, 2008). 

As kisspeptinas e o GPR54 são essenciais para o desenvolvimento da 

puberdade em animais (Seminara et al, 2003). Foi demonstrado, em 

camundongos com mutações no GPR54 (inativação deste receptor), 

desenvolvimento puberal inapropriado, com ausência da maturação sexual e 

baixas concentrações de gonadotrofinas (Seminara et al, 2003).  

Historicamente, a kisspeptina foi identificada em 1996 (Lee et al, 1996). 

Recebeu o primeiro nome de metastin, pois, era considerada apenas supressora 
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de metástase tumoral em melanoma humano (Lee et al, 1996). Posteriormente, 

descobriu-se que o complexo kisspeptina-GPR54 tinha grande ação nos pulsos 

de GnRH e no próprio processo da puberdade (De Roux et al, 2003; Seminara et 

al, 2003). Em 2004, foi reportado pela primeira vez a expressão de RNAm de 

GPR54 em neurônios de GnRH em peixes (Pahar et al, 2004).  

Após a identificação do GPR54 em neurônios hipotalâmicos, houve 

intensificação das pesquisas sobre sua atuação no sistema nervoso central. 

Sabe-se que mutações deste receptor estão relacionadas com estado de 

hipogonadismo hipogonadotrófico (Semple et al, 2005; Tenenbaum-Rakover et al, 

2007). Em 2008, relatou-se uma mutação do GPR54 que determinaria a 

puberdade precoce central (Teles et al, 2008), incluindo teste funcional em 

culturas de células para avaliar os mecanismos envolvidos (ativação da proteína 

G em neurônios). Entretanto, há pouca informação na literatura sobre mutação do 

agonista deste receptor e a puberdade precoce central em meninas. Por esta 

razão, resolvemos avaliar este polimorfismo do gene KISS1 que codifica a 

kisspeptina. 

Apesar da descrição da via de sinalização do GPR54 no neurônio produtor 

de GnRH (Parhar et al, 2004), ainda não se sabe todos os mecanismo de ação da 

kisspeptina, quer seja diretamente por este receptor ou ainda indiretamente, 

agindo sobre outros neurônios aferentes e pelas células gliais.  

A expressão do GPR54 foi observada na porção ântero-medial do 

hipotálamo de macacos, onde estão os neurônios de GnRH concentrados 

(Seminara et al, 2006). Contudo, não se pode afirmar que a kisspeptina teria 

apenas ação direta nos neurônios de GnRH.  
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O comportamento do GPR54 é semelhante a outros receptores de 

membrana como o do receptor de GnRH, ou seja, pode sofrer típica 

dessenssibilização e internalização após serem ativados (fosforilação). Este 

processo estabiliza a associação do GPR54 com a arrestina beta, o que previne 

sua nova ativação e atua como adaptador, direcionando GPR54 dessenssibilizado 

para internalização por endocitose e degradação (McArdle et al, 2002). Isto 

também pode influenciar ação da kisspeptina dependente do tamanho do seu 

agonista e também influenciará a produção de GnRH. 

Foi proposto, em 2005, a via de sinalização do receptor de GnRH nos 

gonadotropos (Levavi-Sivan, Avitan, 2005). Estes receptores em mamíferos e não 

mamíferos promovem mudança da conformação da estrutura do peptídeo GnRH 

que é essencial para o acoplamento da proteína G e tradução do sinal (Levavi-

Sivan, Avitan, 2005). A ligação com o receptor de GnRH ativa fosfolipase C a 

gerar inositol, o que mobiliza os estoques de cálcio intracelulares e ativa 

proteínaquinase C. Nos peixes, a via de sinalização do AMPc está conectada a 

secreção de GnRH na hipófise. Na tilápia, o GnRH regula a transcrição da fração 

alfa e beta de LH pelas vias de PKC (proteína quinase C) e PKA (proteína 

quinase dependente de AMPc) e regula a transcrição da fração beta de FSH pela 

via PKC e PKA-independente (Gur et al, 2002) que irá regular a função ovariana e 

assim, o estado estrogênico do organismo. O receptor GPR54 também ativa as 

vias de PKA e PKC após ativação da proteína G. No hipotálamo, isto pode 

estimular a produção de GnRH (Parhar et al, 2004). Contudo, a conformação e a 

quantidade de kisspeptina é importante para adequada ativação do seu receptor 

(Han et al, 2005). 
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Em camundongos, o início da puberdade coincidiu com maior expressão do 

RNAm do KISS1 no núcleo periventricular (Han et al, 2005). Isso sugere que a 

amplificação do sinal da kisspeptina-GPR54 nos neurônios de GnRH deve 

constituir importante componente para o início da puberdade em animais. 

Possivelmente este mecanismo ocorre em humanos. O estudo dos polimorfismos 

do KISS1 é importante visto que pode interferir na ativação do GPR54. 

O gene KISS1 consiste de 3 exons e somente parte do segundo e terceiro 

exons são traduzidos em uma proteína de 145 aminoácidos com uma suposta 

sequência sinalizadora da qual derivam três formas de kisspeptina (West et al, 

1998).  

No presente estudo, foram analisados os polimorfismos do KISS1 em 

relação à puberdade precoce central. Foram analisados oito polimorfismos sendo 

um no exon 2 e sete no exon 3, já descritos na população coreana em 2010 (Ko 

et al, 2010), que comparou 101 pacientes com puberdade precoce central a 51 

meninas com puberdade fisiológica. Neste estudo foi identificado menor 

frequência do polimorfismo do exon 2 e do polimorfismo E do exon 3 em meninas 

com puberdade precoce. Contudo, apenas o último polimorfismo foi significante. 

Nossos resultados não evidenciaram estes achados. 

A via de sinalização da kisspeptina está sabidamente envolvida na ativação 

dos neurônios de GnRH e de sua secreção (Clarkson et al, 2008), porém não se 

sabe todos os mecanismos relacionados com este neurotransmissor e o eixo 

hipotálamo-hipofisário. Em nosso estudo, notou-se uma diferença não relatada no 

estudo da Coreia no exon 3 (Ko et al, 2010), a qual se denominou S*, em relação 

ao polimorfismo A, B e C. Não se pode afirmar que seja um novo polimorfismo 
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devido ao tamanho da amostra ser insuficiente. Contudo, não houve diferença 

significante quanto esta alteração entre os dois grupos. Além do tamanho 

amostral, deve-se considerar que a leitura do polimorfismo A do exon 3 foi a que 

apresentou maior dificuldade de identificação, pois, esta variante se encontra na 

extremidade do exon 3, o que complica sua avaliação. De fato, as sequências de 

pares de bases nas extremidades não apresentam leitura tão satisfatória como as 

do centro do exon (XX).  

Não houve detecção dos polimorfismos E e F, descritos anteriormente (Ko, 

2010). Isso pode ter ocorrido devido ao número de pacientes da amostra não ser 

o desejável ou porque não há este tipo de polimorfismo em nossa população. 

Para que se possa afirmar uma das hipóteses anteriores são necessários mais 

estudos. 

Em relação aos dados clínicos, não foi demonstrada a maior incidência de 

PP em relação à etnia não caucasiana como descrito na literatura. Talvez devido 

à alta miscigenação no Brasil. O grupo em que a miscigenação é mais facilmente 

observada é aquele composto pelos pardos, que corresponde a 38,5% do total 

dos brasileiros (IBGE, 2010). 

Não houve associação da presença de PP com o antecedente de PP na 

família. E, também, não ocorreu diferença significativa entre as idades de 

menarca materna. Estes fatores poderiam sugerir a herança genética se fossem 

positivos. Em nosso estudo, a média de idade do início da puberdade foi de 

aproximadamente 10 anos, o que é compatível com a literatura atual (Anderson et 

al, 2003). Além disso, as pacientes tiveram a telarca como início da puberdade na 
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maioria dos casos, mesmo na PP, o que também é compatível com a literatura 

atual (Fritz, Speroff, 2011).  

Não houve associação entre os polimorfismos estudados e a presença de 

puberdade precoce central. Porém, esse fato pode ter ocorrido somente devido ao 

número de pacientes do estudo não ser o ideal. Como dito anteriormente, para 

incidência de PP de 1% pode-se estimar a necessidade de pelo menos 449 

pacientes no estudo para que se demonstre diferenças significativas.  

Apesar de não ter sido demonstrada diferença significativa entre as etnias 

caucasiana e não caucasiana em relação a PP, a literatura mostra maior 

incidência de PP nas pacientes não caucasianas (Fritz, Speroff, 2011). Contudo, 

na análise gênica, notou-se diferença significante entre as pacientes caucasianas 

e não caucasianas em relação ao polimorfismo do exon 2 e ao polimorfismo G do 

exon 3. Outros estudos serão necessários para avaliar hipótese de que o exon 2 e 

o polimorfismo G do exon 3 podem inferir como fator de proteção, principalmente 

em populações separadas, ou seja, avaliação isolada as etnias. Portanto, há 

necessidade de mais estudos para esclarecer o papel dos polimorfismos do 

KISS1 na puberdade precoce central. 
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6. Conclusões 
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Nossos dados permitem concluir que: 

a) Não foram encontrados dois (E e F) dos polimorfismos do exon 3 do KISS1 

descritos anteriormente. 

b) Em relação ao polimorfismo A do exon 3, notou-se uma diferença não 

descrita anteriormente (S*).  

c) Houve diferença entre os Grupos Controle e Caso em relação ao 

polimorfismo A (S/S*), porém esta não foi significante. 

d) Houve diferença significante entre as pacientes caucasianas e não 

caucasianas em relação ao polimorfismo do exon 2 e G do exon 3.  

e) Não houve associação entre o polimorfismo do KISS1 e as meninas com 

puberdade precoce central 
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7. Anexos 
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ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Caso 

UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA – GINECOLOGIA ENDÓCRINA 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
GRUPO - 1 

 

Investigador: Eline Maria Stafuzza Gonçalves 

 

Título do projeto: Analise de polimorfismo do KISS1 em meninas com puberdade 

precoce central 

Estas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária de sua 

criança neste estudo, cujo objetivo é estudar o polimorfismo KISS em crianças 

com puberdade precoce. 

Caso você concorde com a participação de sua criança neste projeto, os 

seguintes procedimentos serão realizados: 

 Retirada de sangue da veia do antebraço, aproximadamente 4 colheres de 

chá (uma seringa de 20 ml) de sangue, para podermos avaliar os 

hormônios que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento das 

mamas e dos pêlos; 

 Realização do Teste do GNRH, apenas nas crianças em que os exames 

anteriores não forem suficientes para que possamos dar o diagnóstico (que 

será avisado pelo investigador – Eline Maria Stafuzza Gonçalves - 

imediatamente se tenha o resultado dos exames anteriores). Este exame 

consiste na coleta de sangue da veia do antebraço em jejum, aplicação de 

um medicamento endovenoso (na veia) e novas coletas de sangue da veia 

do antebraço após 30, 60, 90 e 120 minutos da aplicação do medicamento, 

aproximadamente 2 ml cada coleta (5 coletas = 10ml) ou seja 2 colheres 

de chá (ao todo).   

 Após diagnostico de puberdade precoce, retirada de sangue da veia do 

antebraço, aproximadamente 4 colheres de chá (uma seringa de 20 ml) de 

sangue, para podermos estudar o polimorfismo. 

 



54 

 

 

 

Na retirada de sangue da veia do antebraço, poderá ocorrer infiltração de sangue 

entre os tecidos, que dará um aspecto arroxeado; dor no local onde foi coletado o 

sangue. Mais raramente pode ficar vermelho o local (inflamação) e/ou ocorrer a 

contaminação por bactérias no local (infecção). 

Você terá todas as explicações sobre os dados encontrados após os resultados 

dos exames. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 

é Eline Maria Stafuzza Gonçalves que pode ser encontrada no endereço Rua 

Embaú n° 66, telefone (011) 5549-6174. Se você tiver qualquer dúvida sobre a 

ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética Médica em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1° andar – conjunto 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 

– E-mail: cepunifesp@epm.br  

É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento do 

estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade do tratamento nesta instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pacientes, não 

sendo divulgado a identificação do paciente. 

Tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos 

pelo estudo, o participante tem o direito a tratamento médico na instituição, 

devendo o responsável se dirigir a Rua Embaú, n° 66 ou pelo telefone (011) 5549-

6174 entrando em contato com Eline Maria Stafuzza Gonçalves. Nos casos de 

puberdade precoce confirmados em que seja necessário tratamento especializado, 

a menor será acompanhada pelo mesmo investigador nesta instituição.   

O investigador se compromete em utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou 

que foram a mim lidas, descrevendo o estudo “Analise de polimorfismo do KISS1 

em meninas com puberdade precoce central”. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Eu discuti com Eline Maria Stafuzza Gonçalves sobre a minha decisão em permitir 

a participação da menor neste estudo. Ficaram bem claros para mim os 

propósitos deste estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que a participação da minha criança é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso ao tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente, com a participação da minha criança neste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou o meu atendimento neste serviço. 

 

___________________________  
 data:______/_____________/________ 
Assinatura do paciente 

 

___________________________  
 data:______/_____________/________ 
Assinatura do representante legal 

 

________________________________ 
 data:______/_____________/________ 
Assinatura da testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

________________________________ 
 data:______/_____________/________ 
Assinatura do representante do estudo 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Controle 

UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA – GINECOLOGIA ENDÓCRINA 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
GRUPO - 2 

 

Investigador: Eline Maria Stafuzza Gonçalves 

 

Título do projeto: Analise de polimorfismo do KISS1 em meninas com puberdade 

precoce central 

Estas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária de sua 

criança neste estudo, cujo objetivo é estudar o polimorfismo KISS em crianças 

que apresentaram puberdade precoce (onde o desenvolvimento das mamas e 

dos pêlos nos órgão genitais antes da época normal). 

Caso você concorde com a participação de sua criança neste projeto, os 

seguintes procedimentos serão realizados: 

 Retirada de sangue da veia do antebraço, aproximadamente 4 colheres de 

chá (uma seringa de 20 ml) de sangue, para podermos avaliar os 

hormônios que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento das 

mamas e dos pelos; 

 Retirada de sangue da veia do antebraço, aproximadamente 4 colheres de 

chá (uma seringa de 20 ml) de sangue, para podermos estudar o 

polimorfismo. 

 

Na retirada de sangue da veia do antebraço, poderá ocorrer infiltração de sangue 

entre os tecidos, que dará um aspecto arroxeado; dor no local onde foi coletado o 

sangue. Mais raramente pode ficar vermelho o local (inflamação) e/ou ocorrer 

contaminação por bactérias no local (infecção). 

Você terá todas as explicações sobre os dados encontrados após os resultados 

dos exames. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 
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é Eline Maria Stafuzza Gonçalves que pode ser encontrada no endereço Rua 

Embaú, n° 66, telefone (011) 5549-6174. Se você tiver qualquer dúvida sobre a 

ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética Médica em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1° andar – conjunto 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 

– E-mail: cepunifesp@epm.br  

É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento do 

estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade do tratamento nesta instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pacientes, não 

sendo divulgado a identificação do paciente. 

Tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos 

pelo estudo. O participante tem o direito a tratamento médico na instituição, 

devendo o responsável se dirigir a Rua Embaú, n° 66 ou pelo telefone (011) 5549-

6174 entrando em contato com Eline Maria Stafuzza Gonçalves. Nos casos de 

puberdade precoce confirmados em que seja necessário tratamento especializado, 

a menor será acompanhada pelo mesmo investigador nesta instituição.   

O investigador se compromete em utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou 

que foram a mim lidas, descrevendo o estudo “Analise de polimorfismo do KISS1 

em meninas com puberdade precoce central”. 

Eu discuti com Eline Maria Stafuzza Gonçalves sobre a minha decisão em permitir 

a participação da menor neste estudo. Ficaram bem claros para mim os 

propósitos deste estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que a participação da minha criança é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso ao tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente, com a participação da minha criança neste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mailto:cepunifesp@epm.br
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mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou o meu atendimento neste serviço. 

 

___________________________  
 data:______/_____________/________ 
Assinatura do paciente 

 

___________________________  
 data:______/_____________/________ 
Assinatura do representante legal 

 

________________________________ 
 data:______/_____________/________ 
Assinatura da testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

________________________________ 
 data:______/_____________/________ 
Assinatura do representante do estudo 
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ANEXO 4 – Ficha de Anamnese 
 
INICIAIS: ________________               Nº: __________________________               DATA: ________/________/__________ 

ANAMNESE 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ___________________________________________________________________________________________________ 
Idade: ________ anos e ________meses        DN: __________/__________/_____________           Etnia: _______________ 
Endereço: ________________________________________________________________________________________________ 
Bairro: __________________________________  Cidade: ________________________________________________              CEP: 
Telefone: (___)________________________________                                Celular: (___)_____________________________ 
2 – QUEIXA PRINCIPAL 

_____________________________________________________________________________________________________________
3 – HPMA: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 4 – ISDA  
Segmento Cefálico: (   ) NDN                  (   ) Cefaléia                  (   ) Distúrbio Visual                  (   ) Distúrbio Olfativo 
ACR: _____________________________________________________________ 
TGI: __________________________________________________________________                     Apetite: (   ) NL       (   ) ⇧      (   ) ⇩ 
Ap. Urinário: _________________________________________________________________________ 
Mamas: (   ) ⇧ de volume                                 (   ) Nódulo                                 (   ) Fluxo papilar       
              (   ) Mastalgia           (   ) cíclica      (   ) não cíclica 
Outros: ________________________________________________________________________ 
Aparelho Genital: (   ) Prurido       
                              (   ) Corrimento – Cor: ____________________________________________     Tempo: ________________ 
                              (   ) Ardor – Fator de piora (   ) N / (   ) S – Qual ______________________________________________________ 
5 – MEDICAÇÕES EM USO: __________________________________________________________________________ 
6 – ANTECEDENTES PESSOAIS 
A-) Gestação: Fez Pré-Natal?: (   ) Sim      (   ) Não    N° de consultas ____________________ 
Complicações: ____________________________________________________________________________________________ 
Tipo de Parto: (   ) N      (   ) F      (   ) C                                    (   ) Termo      (   ) Pré-termo           Chorou ao nascer: (   ) Sim      (   ) Não 
Ficou internada após o nascimento: (   ) Sim      (   ) Não  
Motivo: ____________________________________________________________________________________________________ 
B-) Desenvolvimento Neuropsicomotor:  
Idade em que falou: _______________                Idade em que andou: _______________                   Idade em que deixou as fraldas: 
Desenvolvimento em relação aos irmãos: ___________________________________________________            Escolaridade: _ 
Vacinas em dia: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: _______________________________________ 
Infecções Prévias: (   ) TB          (   ) Sífilis          (   ) Toxoplasmose          (   ) Abscesso Cerebral  
C-) Desenvolvimento Puberal 

Estirão de Crescimento: _________                                              Tratamento p/ PP: (   ) Sim      (   ) Não – Medicação: ___ 
Telarca: ______________        Pubarca: ______________         Menarca: _________________    Início: _______/_______/__________ 
Ciclo Menstrual: (   ) Regular      (   ) Irregular                         DUM: ______/______/__________ Duração: _______________________ 
Intervalo: _____________       Duração: ______________         Quantidade: _______________ 
Dismenorréia: (   ) Sim            (   ) Não                                            TPM: (   ) Sim            (   ) Não 
D-) Outros 

Hipertensão Arterial Sistêmica: (   ) Sim      (   ) Não           Cardiopatia: (   ) Sim      (   ) Não                   Nefropatia: (   ) Sim      (   ) Não 
Diabetes Melitus: (   ) Sim      (   ) Não              Hipersensibilidade a drogas: (   ) Sim      (   ) Não          Hepatopatia: (   ) Sim      (   ) Não 
Tireoidopatia: (   ) Sim      (   ) Não                                                         Epilepsia: (   ) Sim      (   ) Não 
Neoplasias: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: __________________________________________________________________ 
Cirurgias: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: __________________________________________________________________ 
Tabagismo: (   ) Sim      (   ) Não – Duração: ____________                   N° de cigarros/dia: ___________  
Drogadição: (   ) Sim      (   ) Não – Duração: _______________            Droga: _____________________ 
Outros: _____________________________________________________________________________________________________ 
7 – ANTECEDENTES FAMILIARES 
Doenças Sistêmicas: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: ___________________________________________________________ 
Neoplasias: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: _________________________________________________________________ 
Distúrbios Menstruais: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: ___________________________________________________________ 
História Familiar de Puberdade Precoce: (   ) Sim      (   ) Não – Quem?: ______________________________________________ 
Idade da menarca da mãe: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

EXAME FÍSICO 

1 – GERAL 

Geral: ___________________________________________________________________________ 
Peso: _________________                                   Estatura: _________________                                        Envergadura: _________ 
IMC: _________________                                              PA: ___X  _____________                                   Pulso: _____________ 
Estadio Puberal (Tanner): Mamas:  _______________        Pelos Pubianos: _______________ 
Galactorréia: (   ) Sim      (   ) Não                                 Ferriman: _____________                                              Acne: (   ) Sim      (   ) Não 
Tireóide (palpação): (   ) NL      (   ) Anormal – Alteração: ________________________________________________________ 
ACV: ___________________________________________________________________________________________________ 
ABD: Fígado (palpação): (   ) NL    (   ) Anormal       Baço (palpação): (   ) NL   (   ) Anormal        Mão dominante: (   ) D      (   ) E 
2 – GINECOLÓGICO 

Vulva: (   ) NL      (   ) Anormal - 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Clitóris: (   ) NL      (   ) Aumentado 
Formações Labiais e Vestibulares: (   ) NL      (   ) Anormal - ___________________________________________________ 
Secreção: (   ) Sim      (   ) Não                                                          Hiperemia: (   ) Sim      (   ) Não 
Paciente Virgo: Intróito: (   ) NL      (   ) Anormal                          Vaginometria: ______________    
Especular: Cor: (   ) Rosa                  (   ) Amarela-pálida                     (   ) Hiperemia 
Alt. morfológicas em parede: (   ) Sim      (   ) Não – Quais?: _____________________________________________________ 
Conteúdo Vaginal: (   ) Ausente      (   ) Fisiológico      (   ) Anormal - ________________________________________________ 
Colo Uterino: (   ) NL      (   ) Anormal - _________________________________________________________________________ 
TV: Útero: Posição (   ) AVF      (   ) RVF      (   ) MVF                                        Tamanho:  (   ) NL      (   ) ⇧      (   ) ⇩ 
                   Superfície: (   ) Regular      (   ) Irregular                                    Consistência: (   ) NL      (   ) ⇧      (   ) ⇩ 
                  Anexos: (   ) Palpáveis      (   ) Não Palpáveis 
HD: 
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________ 
CD: 
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________ 
      - Curva de crescimento                                          - Estadiamento do desenvolvimento puberal: M __________  P ____________ 
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ANEXO 5 - Protocol: DNA Purification from Blood or Body Fluids (Spin Protocol) 

QiAamp®DNA Mini and Blood Mini Handbook  

(2a edition, dec 2007, Qiagen Sample & Assay Technologies - pp. 27-29) 

 

 Etapas de centrifugação à temperatura ambiente (15-25 ˚C) 

 Utilizar um carreador de DNA se a amostra contiver menos de 10,000 

equivalentes de genoma 

 200 µl de sangue total originam 3-12 µg de DNA 

 Equilibrar as amostras à temperatura ambiente 

 Aquecer o heating block á 56˚C 

 Equilibrar o tampão AE ou água destilada à temperatura ambiente 

 Certificar o correto preparo dos tampões AW1, AW2 e protease (kit) 

 Se ocorrer precipitação no tampão AL, dissolvê-lo por incubação á 56˚C 

 

Procedimento 

 

1. Pipetar 20 µl de protease Qiagen (ou proteinase K) no fundo de microtubo de 

1,5 ml 

2. Adicionar 200 µl de amostra ao tubo. Utilizar volume superior á 200 µl de 

sangue total, plasma, soro, buffy coat e fluidos corpóreos ou concentração 

acima de 5 x 106 de linfócitos em 200 µl de PBS. Se o volume original da 

amostra < 200 µl, adicionar o apropriado volume de PBS 

Se houver necessidade de eliminação de RNA da amostra, adicionar 4 µl de 

uma solução estoque de RNase A (100 mg/ml) antes da adição do TAL 

3. Adicionar 200 µl de TAL à amostra 

Se o volume original da amostra > 200 µl, aumentar proporcionalmente o 

volume de proteinase K e tampão AL (ex: para amostra de 400 µl, adicionar 40 

µl de proteinase e 400 µl de TAL) 

Vortexar  por pµlso por 15” até obter uma solução homogênea 

4. Incubar à 56˚C por 10’ 

5. Centrifugar brevemente a amostra 
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6. Adicionar 200 µl de etanol (96-100%)  

Se o volume original da amostra > 200 µl, aumentar proporcionalmente o 

volume de etanol 

Vortexar por pulso por 15”  

Centrifugar brevemente a amostra 

7. Aplicar a amostra cuidadosamente na coluna em um tubo de 2 ml sem molhar 

a borda 

Fechar a tampa e centrifugar à 6000 g (8000 rpm) por 1’ 

Para amostras de buffy coat ou linfócitos, centrifugar à velocidade máxima 

Transferir a coluna para tubo de coleta de 2 ml (kit) 

Descartar o tubo e filtrado 

8. Abrir cuidadosamente a tampa  

Adicionar 500 µl de TAW1 sem molhar a borda 

Fechar a tampa e centrifugar à 6000 g (8000 rpm) por 1’  

Para DNA extraído de buffy coat ou linfócitos, recomenda-se centrifugar à 

velocidade máxima  

Transferir a coluna para tubo de coleta de 2 ml (kit) 

Descartar o tubo e filtrado 

Não é necessário aumentar o volume de TAW1 se volume original da amostra 

> 200 µl 

9. Abrir cuidadosamente a tampa  

Adicionar 500 µl de TAW2 sem molhar a borda 

Fechar a tampa e centrifugar à velocidade máxima por 3’ 

10. Transferir a coluna para tubo novo de 2 ml 

Descartar o tubo e filtrado 

Centrifugar a velocidade máxima por 1’ 

11. Transferir a coluna para tubo novo de 1,5 ml 

Abrir a tampa e adicionar 200 µl de TAE ou água destilada 

Incubar à temperatura ambiente por 1’ (Incubação por 5’ aumenta o rendimento 

de DNA) 

Centrifugar à 6000g (8000 rpm) por 1’ (um 2˚ passo de eluição com 200 µl de 

TAE, aumenta o rendimento de DNA em 15%) 
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Para amostras < 1 µg de DNA, eluir com 50 µl de TAE ou água destilada 

12. Armazenar a amostra à -20 ˚C 
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ANEXO 6 - Leitura no Nanodrop 

 

Materiais utilizados: 

-Pipeta de 10 µl 

-Ponteiras de 10 µl 

-H2O miliq gelada 

-Lenço de papel 

 

1. Usuário – Nanodrop 

2. Ícone – ND1000 

3. Ativar a tecla Nucleic  acid – abre uma janela 

4. Por 1 µl de H2O miliq no leitor  

5. Ativar tecla OK 

6. Limpar o leitor 

7. Repetir o passo anterior, porém ativar a tecla Blank 

8. Limpar o leitor 

9. Selecionar a tecla Sample type :  

 – RNA 40 para análise de RNA 

– DNA para análise de DNA (fita dupla) 

 – sDNA para análise de DNA (fita simples) 

10. Por 1 µl da amostra  

11. Ativar  tecla measure 

12. Repetir o branco a cada 10 amostras 

13. Para finalizar por 1 µl de H2O miliq no leitor e ativar a tecla Blank (2 vezes) 

14. Exit 
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ANEXO 7 - QIAquick® PCR Purification Kit 

O Kit (cat. nos. 28104 e 28106) pode ser mantido em temperatura ambiente (15-

25°C) por até 12 meses.  

Notas antes do uso:  

- Adicione etanol (96-100%) ao Buffer PE antes do uso (volume de acordo com o 

rótulo do vidro); 

- Todas as centrifugações devem ser realizadas a 17,900 g (13,000 rpm) em uma 

microcentrífuga convencional em temperatura ambiente; e,  

- Adicione pH indicator I no Buffer PB seguindo relação de 1:250. A cor amarela 

do Buffer PB com pH indicator I indica pH ≤ 7,5. Se o produto de PCR purificado 

for para uso de microarray, é melhor utilizar Buffer PB sem adição de pH indicator 

I. Não adicione pH indicator I às alíquotas do Buffer. 

1. Adicione 5 volumes de Buffer Pb para cada 1 volume de reação de PCR e mix. 

Se a cor da mistura é laranja ou violeta, adicione 10 μl 3 M de acetato de sódio, 

pH 5,0, e misture. A cor da mistura se tornará amarelo. 

2. Coloque uma coluna de QIAquick em ▲um tubo coletor de 2 ml fornecido ou 

em ●um tubo de aspiração. Para detalhes ou como utilizar o tubo de aspiração, 

consulte QIAquick Spin Handbook. 

3. Para ligar DNA, aplique a amostra à coluna QIAquick e ▲centrifugue por 30 a 

60 segundos ou ●faça aspiração do tubo até que todas as amostras tenham 

passado através da coluna. ▲Descarte o material do tubo coletor e reposicione a 

coluna QIAquick no mesmo tubo. 
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4. Para lavar, adicione 0,75 ml de Buffer PE à coluna QIAquick. ▲Centrifugue por 

30 a 60 segundos ou ●aplique vaccum. ▲Descarte o material do tubo coletor e 

reposicione a coluna QIAquick no mesmo tubo. 

5. Centrifugue a coluna QIAquick mais uma vez no tubo de 2 ml fornecido por 1 

minuto para retirar wash buffer residual. 

6. Reposicione cada coluna QIAquick em um tubo de microcentrífuga limpo de 1,5 

ml. 

7. Para eluir DNA, adicione 50 μl de Buffer EB (10 mM Tris·Cl, pH 8,5) ou água 

(pH 7,0-8,5) no centro da membrana do QIAquick e centrifugue a coluna por 1 

minuto. Para aumentar a concentração de DNA, adicione 30 μl de elution buffer 

no centro da membrana do QIAquick. Deixe a coluna em repouso por 1 minuto e 

depois centrifugue. 

8. Se o DNA purificado é para ser analisado no gel, adicione 1 volume de Loading 

Dye para cada 5 volumes de DNA purificado. Misture a solução pipetando-a para 

cima e para baixo antes de carregar no gel. 
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ANEXO 8 - Protocolo de Sequenciamento 

 

1. Reação de Sequenciamento (volume de reação 10μL) 

Pipetar para cada amostra 0,75 μL de Big Dye Terminator, 2 μL de Tampão (Big 

Dye), 1 μL de Primer (5 pmol), 200 a 500 ng de DNA e completar para 10 μL de 

água. Selar a placa. 

2. Termociclador (Rampa de 1°C por segundo) 

- Realizar desnaturação inicial a 96°C por 1 minuto. 

- Repetir por 30 ciclos desnaturação a 96°C por 15 segundos, anelamento a 50°C 

por 15 segundos e extensão a 60°C por 4 minutos.  

- Finalizar com 4°C. 

3. Precipitação das amostras para Sequenciamento 

- Fazer uma mistura utilizando 25 μL de etanol a 100% (não gelado), 1 μL de 

acetato de sódio a 3M e 1 μL de EDTA 125 mM  pH 8 (gelado). Adicionar 27 μL 

desta mistura em cada amostra. 

- Vortexar levemente para homogeneizar. 

- Incubar por 15 minutos em temperatura ambiente e protegido da luz. 

- Centrifugar por 60 minutos a 2250 g (~3700 rpm) a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante invertendo a placa (não realizar este movimento mais 

de uma vez). 

- Colocar um lenço embaixo da placa. 

- Realizar spin à 185 g (~1050 rpm), mantendo a placa na posição invertida. 
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- Acrescentar 35 μL de etanol a 70% (não gelado). 

- Centrifugar à 1650 g (3170 rpm) por 15 minutos a 4°C. 

- Descartar o sobrenadante invertendo a placa (não realizar este movimento mais 

de uma vez).  

- Realizar spin à 185 g (~1050 rpm), mantendo a placa na posição invertida. 

- Secar na estufa ou termociclador 10 minutos a 37°C. 

4. Desnaturação 

- Adicionar 10μL de formanida. 

- Vortexar levemente. 

- Aquecer por 3 minutos a 94°C. 

- Colocar no gelo por aproximadamente 2 minutos. 

- Levar para o sequenciador. 
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