
 

 

 

 

 

Resolução CONSUNI: 093/2022 

 

Aprova a proposta do Projeto de 

Pesquisa “Perfil epidemiológico e 

citogenético em um centro 

diagnóstico de referência nacional”. 

 

 

O Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, em 

reunião ordinária realizada no dia 23 de novembro de 2022, em cumprimento as 

determinações estatutárias e regimentais, 

 

Resolve: 

 

Art. 1°. Aprovar a proposta do Projeto de Pesquisa “Perfil epidemiológico e 

citogenético em um centro diagnóstico de referência nacional”, considerando 

o Planejamento Orçamentário e o Planejamento Acadêmico. 

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Governador Valadares, 23 de novembro de 2022. 

 

 

*Prof.ª Dr.ª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
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1. Introdução 

 

A citogenética é a ciência que tem como objetivo analisar a estrutura e o número 

de cromossomos das células e, assim, identificar anormalidades cromossômicas relacionadas 

às características clínicas da pessoa (1). Anormalidades cromossômicas estudadas pela 

citogenética podem ser herdadas ou ocorrer aleatoriamente e de forma esporádica em uma 

população, ou mesmo ser induzida por agentes ambientais como reagentes químicos, 

radiação, etc. para causar um amplo grupo de doenças (2-5). Diversas alterações nos 

cromossomos têm sido associadas à um número grande de cromossomopatias (doenças 

causadas por alterações cromossômicas) de rara ocorrência caracterizando grupos de 

pacientes que necessitam atendimento multidisciplinar em saúde de alta complexidade (6-9).  

A análise citogenética estaria indicada em diversas situações clínicas, tais como: 

casais com infertilidade ou abortamentos de repetição, indivíduos com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, malformações congênitas, baixa estatura ou distúrbios 

da diferenciação sexual, entre outras (10).  

Embora, o campo da citogenética venha evoluindo com a adoção de novos 

métodos de análise ao longo do tempo como o FISH e mais recentemente o cgh-array, o 

cariótipo continua sendo o exame central nesta área e pode ser realizado em qualquer idade, 

incluindo o momento pré-natal (1,11). O exame do cariótipo pode ser realizado em diferentes 

materiais como sangue periférico, líquido amniótico e vilosidades coriônicas dependendo do 

contexto clínico. As técnicas de realização e análise dos cariótipos também vem evoluindo 

sistematicamente, com a adoção de inteligência artificial e técnicas de imagem (1,11). 

Diversos estudos na literatura têm relatado a prevalência de anormalidades 

cromossômicas em diferentes grupos de pacientes, mas sempre de forma fragmentada a 

partir de uma condição clínica específica e com um n populacional relativamente limitado (12-

17). Este trabalho terá como fonte de dados os registros dos resultados de cariótipo realizados 

nos últimos cinco anos do serviço de citogenética humana de referência nacional, se tratando 

de um volume de amostras em torno de 36 mil casos por ano. Nosso objetivo será caracterizar 
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os dados citogenéticos e perfil epidemiológico de uma extensa coorte identificada em um 

centro de diagnóstico laboratorial de referência no Brasil. 

 

2. Justificativa 

 

O conhecimento sobre os dados citogenéticos e epidemiológicos é relevante para 

a tomada de decisões clínicas em diferentes grupos de pacientes afetados por anormalidades 

cromossômicas. A análise do perfil citogenético em grupos populacionais com distintos 

contextos clínicos, poderia fornecer respostas mais precisas sobre a causa, prevalência e 

prognóstico destas doenças.  

Esta pesquisa está alinhada à missão institucional da Univale de contribuir para o 

desenvolvimento e inserção social e regional, contribuindo ativamente por meio do ensino, 

pesquisas e ações para o desenvolvimento regional.  

Nossa proposta de construir um banco de dados com um n extenso de casos 

resultaria na caracterização da maior coorte de resultados citogenéticos já publicados na 

literatura médica mundial até o momento. Embora diversas pesquisas sobre o perfil 

citogenético tenham sido descritas na literatura, a grande maioria tem abordados coortes de 

tamanho relativamente reduzido e restritos a um grupo clínico específico. A abrangência dos 

dados propostos para análise no presente projeto de pesquisa possivelmente permitirá novos 

insights clínicos, além de permitir a comparação entre os diferentes subgrupos de pacientes 

e possíveis associações entre perfil citogenético e desfecho clínico. Análise que seria de 

relevância significativa para a comunidade científica, assistência em saúde e para os 

pacientes. 

As anormalidades cromossômicas têm prevalência estimada de 43.8/10.000 

nascidos vivos, afetando, portanto, um grande número de indivíduos na população em geral 

(18). A caracterização destas anormalidades citogenéticas poderia contribuir para um 

aconselhamento genético mais assertivo das famílias afetadas, proporcionando uma resposta 

mais clara do ponto de vista clínico, social e psicológico a estes indivíduos. 
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A oportunidade de caracterizar esta extensa coorte de indivíduos com 

anormalidades cromossômicas também se justifica para corroborar na construção de políticas 

de saúde no âmbito das doenças raras.  

 

3. Objetivos 

 

3.1 Principal:  

 

Caracterizar os achados citogenéticos e epidemiológicos em uma coorte 

extensa em um banco de dados proveniente de um centro de diagnóstico laboratorial 

no Brasil.  

 

3.2 Secundários: 

 

1. Obter a prevalência de alterações cromossômicas identificadas no cariótipo em 

grupos de pacientes com diferentes indicações clínicas. 

 

2. Descrever as alterações cromossômicas mais frequentes, correlacionando os 

dados citogenéticos com o perfil epidemiológico (idade, sexo e indicação clínica). 

 

3. Identificar associações de alterações cromossômicas específicas mais frequentes 

de acordo com os diferentes grupos de indicações clínicas. 
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4. Metodologia 

 

Este é um estudo retrospectivo e descritivo baseado nos registros de um banco de 

dados provenientes de um centro de referência nacional em citogenética humana. Está 

inserido na linha de pesquisa Stricto Sensu da Universidade Vale do Rio Doce “Tecnologia, 

artefato, pesquisa e desenvolvimento”.  

4.1 Banco de dados. O Instituto Hermes Pardini (IHP), com sede à rua dos Aimorés, nº 

66 – bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG tem um serviço de citogenética humana com 

experiência de longa data na realização de cariótipos humanos. As variáveis epidemiológicas 

e os resultados das análises citogenéticas realizadas previamente nos últimos cinco anos, de 

setembro de 2017 a setembro de 2022, serão disponibilizados para a confecção de um banco 

de dados que servirá como fonte de dados para a presente pesquisa. Os mnemônicos CARIOF 

[DIV], CARIOF [S], CBLA [DIV], CBMA [DIV], VILOCO [DIV], CAR100 [S], CAR50 [S], CARIOD [S] e 

CARIOG [S] configuram os diferentes tipos de cariótipo em diferentes tipos de amostra 

realizados neste centro que serão incluídos neste projeto 

O pesquisador-responsável por este presente projeto de pesquisa é professor-

pesquisador na Universidade Vale do Rio Doce (Univale) e será o responsável pela articulação 

institucional com o IHP, onde também atua como médico geneticista na assessoria pós-

analítica, contratado em regime CLT. Os coordenadores responsáveis pelos respectivos 

setores no IHP estão cientes do projeto (ver anexo: Cartas Termos de Ciência), sendo que a 

coordenadora da área técnica da citogenética, Uyara da Silva Cadar, é uma das pesquisadoras 

colaboradoras deste projeto. 

Os dados fornecidos para esta pesquisa serão tabulados em formato Excel no qual 

estarão incluídas as seguintes variáveis: 

A. Sexo 

B. Idade 

C. Resultado do exame de cariótipo 

D. Indicação clínica por grupo; 
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D.1 Aborto 

D.2 Infertilidade 

D.3 Distúrbios da diferenciação sexual 

D.4 Malformação congênita maior - isolada 

D.5 Malformação congênita  maior - polimalformado 

D.6 Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental 

D.7 Dismorfologia 

D.8 Baixa estatura 

 

4.2 Privacidade dos dados. As informações obtidas estarão anonimizadas (os 

pesquisadores não terão acesso a nenhuma variável de identificação dos sujeitos) e serão 

trabalhadas de maneira agrupada não expondo nenhum dado individual. Este projeto de 

pesquisa dispensa, portanto, a aplicação de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), uma vez que lida com dados retrospectivos presentes no registro de um serviço de 

diagnóstico laboratorial e que serão trabalhados sem informações referentes a identificação 

dos pacientes. Este estudo está em acordo com os princípios éticos da pesquisa em saúde 

envolvendo dados humanos, incluindo a Declaração de Helsinque (out/2013). Este projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Univale em 25/10/2022. No 

mesmo sentido, serão adotadas as normas para manejo dos dados de acordo com a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018. 

 

4.3 Análise estatística. A análise estatística será realizada utilizando o software R 

versão 4.2.1 - acesso gratuito, disponível em The R Project for Statistical Computing (r-

project.org). A análise de prevalência e perfil epidemiológico será realizada para o grupo total 

de cariótipos realizados, assim como por cada subgrupo de acordo com a indicação clínica. 

Para análise de associação de risco serão usados como grupo controle um outro subgrupo 

com indicação clínica não relacionada ao subgrupo em análise (por exemplo: subgrupo baixa 

estatura versus subgrupo infertilidade). 
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5. Possíveis impactos e produtos a serem gerados 

 

Por se tratar de uma pesquisa com uma coorte extensa, este projeto abre caminho 

para a geração de evidências significativas no âmbito da ciência médica. Se espera, desta 

forma, a publicação de artigos em periódicos internacionais de alto impacto. A análise por 

subgrupos permitiria ainda a publicação de artigos adicionais, tornando-se, portanto, uma 

oportunidade ímpar para a produção científica da universidade. 

Este projeto contribuirá para a capacitação e inserção discente e docente em 

atividades de pesquisa, além de gerar material para participação dos alunos em Congressos e 

outros eventos científicos. Por fim, o projeto fortalece laços institucionais da universidade 

com centros de referência em diagnóstico clínico, como é o Instituto Hermes Pardini, 

contribuindo para possíveis parcerias futuras.  

 

6. Cronograma detalhado 

 

A duração do projeto é de 24 meses sendo detalhada no quadro abaixo a duração de 

cada etapa e os respectivos prazos de execução.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisão 
bibliográf
ica 

                        

Construç
ão banco 

de dados 

                        

Análise 
dos 

dados 

                        

Produção 
artigos e 
resumos 
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7. Detalhamento das atividades dos membros da equipe 

 

A equipe de pesquisa é composta predominantemente por pesquisadores da 

Faculdade de Medicina da Univale e também do serviço de citogenética da Universidade Vale 

do Rio Doce. Os membros apresentam alta expertise com a área temática do estudo e 

possuem reconhecido saber acadêmico, se comprometendo a realizar com excelência todos 

as etapas da pesquisa com qualidade e dedicação. 

a. Arsonval Lamounier Júnior 

Coordenação científica, sendo responsável pela orientação da coleta de dados. 

Participará de todas as etapas previstas no cronograma, incluindo ênfase na revisão 

bibliográfica, análise dos dados e redação científica. Será responsável por articular os demais 

pesquisadores, discentes e submeter os dados alcançados à apreciação da equipe 

colaboradora. 

b. Elaine Carlos Scherrer Ramos 

Participará das seguintes etapas previstas no cronograma: revisão bibliográfica, análise dos 

dados e redação científica. Articulação do projeto com a Liga de Genética da Univale e 

discentes voluntários.  

c. Flávia Marina Coelho Lamounier 

Participará das seguintes etapas previstas no cronograma: revisão bibliográfica, análise dos 

dados e redação científica. Ênfase na revisão crítica dos aspectos metodológicos, análise dos 

dados e produção de publicação científica.  

d. Roberto Carlos Machado 

Referência para a revisão bibliográfica e análise de dados relacionados a temas da reprodução 

humana, como nos subgrupos aborto, infertilidade e distúrbios da diferenciação sexual.  É 

ainda articulador do projeto de pesquisa com os discentes da universidade e demais áreas do 

curso de medicina.  
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e. Romeo Lages Simões 

Participará das seguintes etapas previstas no cronograma: revisão bibliográfica, análise dos 

dados e redação científica. Ênfase na revisão crítica dos aspectos metodológicos e produção 

de publicação científica. 

f. Uyara da Silva Cadar 

Coordenadora da área de citogenética do laboratório Hermes Pardini. Atuará com ênfase na 

etapa de construção do banco de dados, mas estará também participando das outras etapas 

do projeto. Atua articulando o Instituto Hermes Pardini com a Univale ao lado do coordenador 

desta pesquisa.   

g. Discentes bolsistas / voluntários de iniciação científica 

Responsáveis por apoiar os pesquisadores em tarefas específicas de pesquisa e produção 

científica. Atuarão na articulação deste projeto com a Liga de Genética da Univale. Produção 

de posters e resumos para participação em Congressos e outros eventos científicos. 

 

8. Metas a serem alcançadas por semestre 

 

1º semestre Revisão bibliográficas e definição dos principais marcos teóricos. 
Coleta e construção do banco de dados. Atividades de discentes e 
docentes na Liga de Genética. 

2º semestre Conclusão do banco de dados. Primeiras explorações e análises dos 
dados obtidos. Início da confecção dos primeiros posters e resumos 
para eventos científicos. Avanço na conclusão da revisão bibliográfica. 
Atividades de discentes e docentes na Liga de Genética. 

3º semestre Análise detalhada dos dados e revisão dos resultados alcançados. 
Apresentação dos primeiros trabalhos em eventos científicos. 
Atividades de discentes e docentes na Liga de Genética. 

4º semestre Redação dos resultados e conclusões dos artigos científicos de maior 
impacto. Apresentação de trabalhos em eventos científicos. 
Atividades na Liga de Genética. 
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9. Exequibilidade técnica e financeira do projeto 

 

9.1 Técnico A equipe técnica é altamente qualificada para executar todas as etapas da 

pesquisa. O projeto não exige recursos materiais ou físicos da Universidade destinados à 

realização das etapas. O serviço de citogenética do Instituto Hermes Pardini conta com o 

background de estatísticos e engenheiros de dados que por ventura podem vir a colaborar na 

construção e análise dos dados.  

 

9.2 Financeiro 

Nomes  RT C.H. 
Semanal 

Custo 
mensal R$ 

Custo Anual 
R$ 

Custo biênio 
R$ 

Arsonval 
Lamounier Júnior 

HA 5,0 1.658,62 19.903,40 39.806,80 

Elaine Carlos 
Scherrer Ramos 

DI 3,0 1.037,82 
 

12.453,84 

 

24.907,68 

Flávia Marina 
Coelho Lamounier 

HA 3,0 995,17 11.942,04 23.884,08 

Roberto Carlos 
Machado 

DI 3,0 1.037,82 12.453,84 24.907,68 

Romeo Lages 
Simões 

DI 3,0 1.037,82 
 

12.453,84 
 

24.907,68 
 

Uyara da Silva 
Cadar 

Pesquisadora colaboradora externa em dedicação voluntária. 

RT = Regime de trabalho 
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