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Resumo
Objetivo: caracterizar o quadro psiquiátrico e a qualidade de vida (QoL) em uma coorte de
pacientes com Homocistinúria Clássica (HCU). Métodos: estudo transversal, através da
aplicação das escalas BPRS, Escala de Ansiedade de Beck, Escala de Depressão de
Hamilton e Escala de Depressão de Beck (BDI) em 8 pacientes não responsivos à piridoxina
e estudo retrospectivo avaliando qualidade de vida por meio da aplicação do questionário
WHOQOL-Brief em 11 pacientes com HCU. Resultados: 5 pacientes avaliados apresentaram
sintomas de depressão mínimos, 2 pacientes apresentaram sintomas leves, e 1 paciente
sintomas moderados a graves. Para ansiedade, 5 pacientes apresentaram sintomas mínimos,
1 paciente apresentou sintomas leves e 2 pacientes apresentaram sintomas moderados.
Cinco pacientes apresentaram algum sintoma relacionado à esquizofrenia. Em relação a QoL,
todos pacientes apresentaram diagnóstico tardio e apenas 2 tinham QI>70 (Teste WASI). Os
pacientes responsivos à piridoxina foram comparados com os não responsivos à piridoxina
mostrando melhor pontuação nos aspectos psicológicos e sociais no primeiro grupo. Os 2
pacientes com tratamento foram comparados com os 9 sem tratamento mostrando um melhor
escore no aspecto psicológico no primeiro grupo. Conclusão: este é o primeiro estudo que
descreve QoL em pacientes HCU, mostrando uma diferença no aspecto psicológico e social,
conforme o tipo de tratamento.
Palavras chaves: Homocistinúria Clássica, Qualidade de Vida, Alterações psiquiátricas.
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Tabela 1 – Resultado Teste WASI
Paciente

Idade

Gênero

Responsividade á
piridoxina

Genótipo

1

20

F

Não

2

28

M

Não

3

30

F

Não

4

23

M

Não

5

33

F

Não

6

21

F

Não

7

25

M

Sim

8

39

M

Sim

Teste WASI
QI total

QI verbal

QI execução

c.[572C>T];
c.[209+1delG]
p.[Thr191Met]
c.[444delG];
c.[444delG]
p.[Asn149fs];
p.[Asn149fs]
c.[828+1G>A];
c.[1126G>A]
[IVS7 ds GA+1];
p.[D376N]
c.[284T>C]; c.[284T>C]
p.[Ile95Thr]; p.[Ile95Thr]

94

93

97

62

82

47

54

56

60

55

55

62

c.[828+1G>A];
c.[828+1G>A]
[IVS7 ds GA +1];
[IVS7 ds GA +1]
c.[828+1G>A];
c.[828+1G>A]
[IVS7 ds GA +1];
[IVS7 ds GA+1]
c.[46C>T]; c.[1058C>T]
p.[Pro49Leu];
p.[Thr353Met]
c.[833T>C]; c.[833T>C]
p.[IIe278Thr];
p.[IIe278Thr]

43

49

49

69

83

60

58

67

55

80

80

86

Tabela 2 – Descrição Qualitativa dos Escores de QI Total da WASI
Escore de QI

Classificação

130 e acima

Muito Superior

120-129

Superior

110-119

Médio Superior

90-109

Médio

80-89

Médio Inferior

70-79

Limítrofe

69 e abaixo

Extremamente Baixo

Tabela 3 – Características dos pacientes que responderam o questionário WHOQOLBrief
Paciente

Idade no
primeiro
questionário

Gênero

Responsividade a
piridoxina

Não

tHCY e
Metionina
no
diagnóstico
(μmol/L)
-*/190.2

tHCY e
Metionina no
primeiro
questionário
(μmol/L)
176.1/390.2

1

39.0

M

2

16.2

M

Não

348/-**

131.5/708.5

3

18.0

F

Não

89.4/566

158.2/515.2

4

22.2

M

Não

-*/50.9

247.1/672.2

5

23.7

F

Não

-*/483.8

205.8/305.4

6

30.5

F

Não

-*/537.6

159.6/272.6

7

18.0

M

Não

-*/166

52.3/50.2

8

32.5

F

Não

189.4/-**

228.7/303.1

9

20.0

F

Não

228/-**

152.8/734.1

10

18.8

M

Sim

-*/226.3

67.6/13.0

11

35.1

M

Sim

431.2/41.6

24.4/34.3

Valor referência da Homocisteína total (tHCY) 5-15 μmol/L
Valor referência da metionina13-37μmol/L
* Teste do cianeto-nitroprussiato

Genótipo

c.[253G>A];
c.[253G>A]
p.[Gly85Arg];
p.[Gly85Arg]
c.[572C>T];
c.[209+1delG]
p.[Thr191Met]
c.[572C>T];
c.[572C>T]
p.[Thr191Met];
p.[Thr191Met]
c.[444delG];
c.[444delG]
p.[Asn149fs];
p.[Asn149fs]
c.[828+1G>A];
c.[1126G>A]
[IVS7 ds GA+1];
p.[D376N]
c.[253G>A];
c.[253G>A]
p.[Gly85Arg];
p.[Gly85Arg]
c.[284T>C];
c.[284T>C]
p.[Ile95Thr];
p.[Ile95Thr]
c.[828+1G>A];
c.[828+1G>A]
[IVS7 ds GA +1];
[IVS7 ds GA+1]
c.[828+1G>A];
c.[828+1G>A]
[IVS7 ds GA +1];
[IVS7 ds GA+1]
c.[46C>T];
c.[1058C>T]
p.[Pro49Leu];
p.[Thr353Met]
c.[833T>C];
c.[833T>C]
p.[IIe278Thr];
p.[IIe278T

** Sem dados

Tabela 4 – WHOQOL - Brief Responsivos à piridoxina X Não Responsivos à piridoxina
Domínios

Responsivos à piridoxina
(n=2)

Não responsivos à piridoxina
(n=9)

Média

DP

Média

DP

Tamanho de efeito

Físico

14

± 1.4

13.1

± 2.8

Pequeno

Psicológico

14.5

± 0.7

13.1

± 2.1

Médio

Relações sociais

14

± 1.4

13.3

± 3.5

Pequeno

Meio ambiente

13.5

± 0.7

12.6

± 2.1

Médio

WHOQOL total

14

± 0.7

13.1

± 2.8

Pequeno

Tabela 5 – WHOQOL - Brief Pacientes tratados X Não tratados
Domínios

Sem tratamento (n=2)

Tratamento (n=9)

Média

DP

Média

DP

Tamanho de efeito

Físico

12

0

13.3

± 2.8

Pequeno

Psicológico

12

0

13.6

± 0.7

Grande

Relações sociais

14.5

± 3.5

13.2

± 2.8

Pequeno

Meio ambiente

13

± 1.4

12.7

± 2.8

Pequeno

WHOQOL total

13

0

13.3

± 2.8

Pequeno

Gráfico 1 - WHOQOL - Brief pré X pós-tratamento em duas pacientes

