
PURA Syndrome Foundation
 
A PURA Syndrome Foundation é uma organização de caridade a nível mundial. A fundação apoia e 
educa pacientes e as suas famílias, promovendo uma comunidade global. Esta comunidade oferece 
um lugar de pertença a quem se possa sentir isolado pela doença rara, enriquece a pesquisa médica 
que está a ser realizada e educa todos aqueles que estejam fora da comunidade relativamente à 
doença. 
 
A nossa missão é servir, educar e financiar pesquisas para famílias que lidam com os efeitos da 
síndrome PURA.

Os nossos valores são:
• Respeito – Todos são valorizados
• Comunidade – todos pertencem
• Trabalho de equipa – fundação, famílias, médicos e investigadores unidos como um só
• Continuidade – planos para mudança e crescimento futuro
• Responsabilidade – ética e governação

O nosso maior evento anual é uma conferência onde as famílias de pacientes com síndrome PURA se 
podem reunir, apoiar-se mutuamente e compartilhar recursos. As famílias também têem a oportunidde 
de ouvir  médicos investigadores que estão a trabalhar com o  fim de entender a síndrome PURA. 
Juntar as famílias e os investigadores nesse evento aumenta o entendimento e os conhecimentos para 
a pesquisa. Por sua vez, isso melhora a qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias.   
 
Mensagem do Presidente  
 
Olá e bem-vindos. 
O meu nome é Dominic Spadafore e sou Presidente da PURA Syndrome Foundation. A fundação está 
aqui para ajudar a apoiar e educar as nossas famílias, bem como apoiar e contribuir para o avanço de 
pesquisas sobre a síndrome PURA.  Obrigado por nos visitar. Há aqui muita informação para ajudar as 
famílias da síndrome PURA e respectivos médicos.  
 Existe uma página da fundação no Facebook. Junte-se a nós para receber atualizações regulares 
sobre eventos e pesquisas, registe-se por meio dos  contatos principais para receber as nossas 
atualizações regulares por e-mail e volte aqui para encontrar publicações de blogs e outras 
atualizações e divulgações que possa achar útil.   
Entre em contato com Dominic pelo e-mail d.spadafore@pura-syndrome.org
 
Entrar em contato com a fundação  
 
A fundação tem contatos principais que ajudam e apoiam as famílias PURA. Para entrar em contato 
com a fundação e/ou o grupo privado de pais, envie um e-mail para um dos membros do conselho 
indicados abaixo. 

União Europeia e outros países: Ceciel van Hoeckel 
Envie um e-mail para c.vanhoeckel@pura-syndrome.org   
(Ceciel pode responder em inglês, holandês, alemão, italiano, espanhol, francês)

EUA: Kerry Hildring 
Envie um e-mail para k.hildring@pura-syndrome.org   

PURA Syndrome 
Foundation

https://www.facebook.com/PURASyndrome/
mailto:d.spadafore@pura-syndrome.org
mailto:k.hildring@pura-syndrome.org
https://www.facebook.com/PURASyndrome/
mailto:d.spadafore@pura-syndrome.org
mailto:k.hildring@pura-syndrome.org


PURA Syndrome Global Research Network 

A PURA Syndrome Foundation apoia a PURA Syndrome Global Research Network, uma rede 
global de médicos investigadores. A Global Research Network coordena a pesquisa da 
síndrome PURA, o desenvolvimento do PURA Syndrome Global Patient Registry (Registo 
global de pacientes) e do Global PURA Biobank (Biobanco global). Os membros da pesquisa 
ajudam a fundação a educar famílias, instituições e médicos sobre a síndrome PURA. 

A pesquisa relativa à síndrome PURA pode ser amplamente dividida em quatro áreas:
● Estudo de histórias naturais e fenótipo clínico – Estudo clínico para encontrar uma 

descrição exata do distúrbio 
● Pesquisa básica, incluindo estudos funcionais – Ciência básica, incluindo estudo da 

forma como o gene funciona 
● Pesquisa translacional – Modelos animais e celulares  
● Pesquisa transversal – Trabalho com outras doenças  

Os membros da Global Research Network também apoiam a fundação através de vários 
comités médicos, inclusive:

● Grant Advisory Committee (Comité consultivo de subsídios) 
● Registry Advisory Committee (Comité consultivo de registro) 
● Biobank Advisory Committee (Comité consultivo de biobanco) 

A Global Research Network apoia a conferência anual PURA Syndrome Global Conference. 
Os membros da Global Research Network tratam de apresentar atualizações de pesquisas e 
educar as famílias sobre a síndrome PURA. Os pesquisadores também dedicam o seu tempo 
a revisar projetos de pesquisa existentes, bem como a planejar o início de novas pesquisas.

O contato com a Global Research Network é feito através do representante de pesquisa da 
PURA Syndrome Foundation, Mel Anderson m.anderson@pura-syndrome.org
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O que é a síndrome PURA?  
A síndrome PURA é uma doença genética rara. O gene PURA está localizado no braço longo do 
cromossoma 5 (na posição 5q31.3). A síndrome PURA ocorre quando uma das duas cópias do gene 
PURA de uma pessoa não funciona normalmente. Isso pode ser causado por um erro no gene ou 
pela perda de uma cópia do gene (total eliminação de um gene). Os genes desempenham funções 
importantes em nosso crescimento e desenvolvimento. Eles são compostos por DNA e estão 
incorporados junto de muitos outros genes em estruturas organizadas chamadas cromossomas.  

O gene PURA tem várias funções diferentes. Ele codifica uma proteína, pur-alpha, que é expressa 
em todos os tecidos, incluindo o cérebro, músculo, coração e sangue. A proteína tem várias funções 
diferentes nas células humanas, incluindo funções reguladoras na replicação do DNA, transcrição e 
tradução de mRNA e é conhecida por ser particularmente importante no desenvolvimento do 
cérebro. É por isso que os problemas com o gene PURA são principalmente associados a uma 
perturbação do desenvolvimento neurológico.  É possível encontrar informações adicionais para 
médicos na publicação da PURA Gene Review: PURA-Related Neurodevelopmental Disorders 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/  

Diagnóstico diferencial  
As doenças que apresentam características semelhantes são:  

• Síndrome de hipoventilação central [OMIM209880]  
• Atrofia muscular espinhal [OMIM253300]  
• Distrofia miotônica [OMIM160900]  
• Síndrome de Prader-Willi [OMIM176270]  
• Síndrome de Angelman [OMIM105830]  
• Síndrome de Rett [OMIM312750]  
• Síndrome de Pitt-Hopkins [OMIM610954]  
• Doenças/Distúrbios metabólicos 

Características mais comuns da síndrome PURA 
Todos os pacientes com síndrome PURA que foram identificados até à data têm pelo menos um grau 
moderado a severo de dificuldade de aprendizado e atraso no desenvolvimento. Outras 
características típicas incluem:  

• Convulsões e movimentos anormais semelhantes a convulsões  
• Hipotonia (tônus muscular baixo)  
• Dificuldades de alimentação  
• Problemas respiratórios (incluindo apneias obstrutivas e centrais)  
• Hipersonolência (sonolência excessiva)  
• Obstipação  
• Visão anormal  
• Instabilidade de temperatura  
• Soluços excessivos  
• Problemas ortopédicos, incluindo displasia dos quadris e escoliose  
• Distúrbios endócrinos como deficiência de vitamina D  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Quantas pessoas têm esta doença?  
A síndrome PURA é uma doença rara, descrita pela primeira vez na 
literatura médica em 2014. Até à data, foram declarados pouco 
mais de 250 indivíduos com essa doença, sendo eles adultos e 
crianças. Porém, com o aumento do uso da mais recente 
tecnologia de "sequenciamento de genes", espera-se que 
muitas mais pessoas sejam diagnosticadas com esta 
doença nos próximos anos.  

Por que isso aconteceu?  
Quando as crianças são concebidas, o material genético de 
seus pais é copiado no óvulo e espermatozoide que cria o 
bebé. O método de cópia biológica não é perfeito e, por 
vezes, alterações raras e aleatórias ocorrem pela primeira vez. 
Essas alterações não podem, portanto, ser encontradas nos pais 
da criança. Em quase todas as famílias de que temos 
conhecimento, a alteração no DNA do PURA ocorreu "do nada" (é o que 
você pode ouvir de um geneticista quando ele se refere a uma alteração de novo).  
 
Pode acontecer novamente?  
Tendo em conta que nenhum dos pais deverá possuir a mesma alteração PURA que o seu filho, 
a chance de ter outro filho com a mesma alteração genética é considerada extremamente baixa. 
Empiricamente, o risco seria menor que 1%. O motivo por que existe algum risco residual de 
recorrência se deve a um fenômeno raro chamado "mosaicismo gonadal". Isso ocorre quando 
um dos pais possui uma alteração genética que está limitada a um pequeno grupo de células de 
óvulos e espermatozoides. A alteração genética não seria, portanto, detectada nas análises ao 
sangue de seus pais. Para obter aconselhamento específico sobre a chance de isso acontecer 
novamente, seria sensato falar com um geneticista clínico ou um conselheiro genético.  

Desenvolvimento  
 
Crescimento  
Os bebês com síndrome PURA nascem geralmente com um peso normal e crescem 
adequadamente.  
 
Movimento (habilidade motora e coordenação motora)  
Todas as crianças apresentam um desenvolvimento motor tardio e a maioria não alcança um 
caminhar independente. Aquelas que conseguem caminhar de forma independente tendem a ter 
um andar instável. Muitos indivíduos têm capacidades de coordenação motora mais pobre.  

Aprendizagem  
Todos os indivíduos de que temos conhecimento apresentam uma dificuldade de aprendizagem 
moderada a profunda e requerem apoio especializado.  
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Fala  
A grande maioria dos indivíduos com síndrome PURA não desenvolve um discurso significativo. 
Aqueles que desenvolvem a fala podem alcançar palavras soltas, frases curtas ou, raramente, frases 
básicas. Os pais relataram boas competências linguísticas de recepção (entendimento da língua 
falada) em crianças não verbais com síndrome PURA. Os dispositivos que permitem e incentivam a 
comunicação expressiva, como dispositivos de comunicação com tela sensível ao toque baseados 
em símbolos e dispositivos visuais, podem ser vantajosos para algumas crianças.  

Comportamento  
Geralmente, os indivíduos com síndrome PURA apresentam um comportamento condizente com o 
seu nível geral de atraso no desenvolvimento.  

Preocupações médicas  
 
Tônus muscular baixo  
O tônus muscular baixo (hipotonia) é mais óbvio no período neonatal e pode persistir durante a 
infância e a idade adulta. Isso pode contribuir para dificuldades de alimentação, problemas 
respiratórios e atraso na consecução de marcos motores. 
 
Dificuldades de alimentação  
As dificuldades de alimentação encontram-se geralmente em bebés recém-nascidos. Muitos bebés 
com síndrome PURA acabam por necessitar de alimentação temporária por sonda nasogástrica. Uma 
minoria requer alimentação por gastrostomia devido a problemas de deglutição. Em muitas crianças, 
as dificuldades de alimentação podem persistir. O excesso de baba foi observado em muitos 
indivíduos, bem como a obstipação (que requer o uso de laxantes). 
 
Problemas respiratórios 
As dificuldades respiratórias são comuns na maioria das crianças e normalmente  tornam-se 
evidentes no período neonatal. Estas podem incluir apneia central (na qual o cérebro não controla a 
respiração corretamente) e apneia obstrutiva do sono (na qual as vias aéreas superiores ficam 
bloqueadas devido ao tônus muscular baixo durante o sono). Por esse motivo, muitas crianças são 
submetidas a estudos de avaliação do sono durante a noite. Alguns indivíduos precisaram de 
traqueostomias (uma abertura no pescoço para colocar um tubo a fim de ajudar na respiração). 

Convulsões e movimentos semelhantes a convulsões 
Quase todas as crianças com síndrome PURA apresentam convulsões ou episódios semelhantes a 
convulsões, justificando uma investigação mais aprofundada algures na primeira infância. Foram 
relatados diferentes padrões de convulsões, mas os mais comuns são espasmos mioclônicos e crises 
tônica-clônicas generalizadas. Em alguns casos, as convulsões revelaram ser extremamente difíceis 
de tratar com medicamentos antiepilépticos padrão. Os movimentos não convulsivos podem incluir 
distonia (espasmo muscular) e discinesia (movimento involuntário).  

Instabilidade de temperatura  
A instabilidade de temperatura (hipotermia) foi observada, particularmente no período neonatal. 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Olhos e visão  
Foi relatada uma ampla variedade de problemas nos olhos e de visão. Eles incluem, nomeadamente, 
miopia, estrabismo e movimentos oculares anormais. A maioria das crianças é afetada de alguma forma.  

Hormônios e diminuição da densidade óssea  
Foi relatada uma gama diversificada de problemas endócrinos. A diminuição da densidade óssea 
(conhecida como osteoporose) foi identificada em vários indivíduos. Problemas em manter um nível 
normal de vitamina D, que é importante para a regulação da densidade óssea, são comuns. Também 
foram relatados problemas com cortisol e hormona da tiróide. Os problemas hormonais na puberdade 
precisam ser investigados de forma mais aprofundada.  

Malformação estrutural  
Embora não relatada com frequência, foram comunicados casos de malformação dos sistemas 
urogenital (órgãos urinários e genitais), cardíaco e ósseo. Isso inclui cálculos renais em alguns casos.  

Anomalias em neuroimagiologia  
Algumas crianças apresentam anomalias em sua imagiologia cerebral. Isso pode incluir "mielinização 
tardia", a qual se refere a um atraso na formação normal da substância branca no cérebro e na medula 
espinhal.  

O que é a "síndrome de eliminação de 5q31.3, incluindo PURA" e como se 
relaciona com a PURA  
Por vezes podem ocorrer eliminações que removem um grande segmento de DNA de um cromossoma. 
Essas eliminações podem remover muitos genes adjacentes. Uma eliminação cromossômica, que pode 
remover uma cópia única do gene PURA junto com genes vizinhos, é a eliminação de 5q31.3. Por esse 
motivo, a síndrome de eliminação de 5q31.3 tem características que coincidem com a síndrome PURA.  

Até à data, 8 pacientes foram descritos na literatura médica como tendo eliminações de 5q31.3. Todos 
eles apresentam características clínicas semelhantes, mas nenhum tem uma eliminação cromossômica 
idêntica. Em termos gerais, as crianças com uma eliminação de 5q31.3 apresentam os mesmos tipos de 
problemas encontrados na síndrome PURA. Porém, as crianças com uma eliminação de 5q31.3 tendem 
a ser mais gravemente afetadas. Uma explicação provável para isso é que outros genes vizinhos 
incluídos na eliminação de 5q31.3 também podem ser contributivos. Um gene que está normalmente 
incluído nessa eliminação e é suspeito de ter um papel importante é o NRG2. 
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Recomendações de controle  
 
Os tratamentos para a síndrome PURA estão direcionados para os sintomas específicos que 
são evidentes em cada indivíduo. O tratamento exige os esforços coordenados de uma equipe 
multidisciplinar, idealmente com o envolvimento de um neurologista, geneticista, pediatra, 
pneumologista, oftalmologista e ortopedista.  
 
A epilepsia, presente em mais de metade dos casos de síndrome PURA, pode ser muito difícil 
de controlar de modo eficaz. Apesar de alguns indivíduos terem respondido bem a 
medicamentos antiepilépticos específicos, são comuns crises refratárias (resistentes a 
medicamentos). Por esse motivo, é necessária uma investigação mais aprofundada sobre as 
causas e o controle das convulsões.  

     No diagnóstico  

• Avaliação do desenvolvimento  
• Gerenciamento da alimentação e avaliação da obstipação, se necessário  
• Estudos respiratórios, se necessário  
• EEG (análise da atividade elétrica cerebral), em caso de suspeita de convulsões  
• Imagiologia cerebral com RM, se indicado  
• Exame ocular  
• Considerar exames de ultrassom do coração e dos rins para excluir anormalidades 

estruturais  
• Medição da vitamina D  
• Avaliação da densidade óssea, em caso de preocupações específicas  
 

Após o diagnóstico  

• Acompanhamento a longo prazo por um pediatra do desenvolvimento  
• Monitoramento da obstipação  
• Monitoramento de complicações musculoesqueléticas, incluindo displasia dos quadris e 

escoliose  
• Estudo do sono, em caso de suspeita de apneia  
• Apoio da fala e linguagem  
• Fisioterapia e terapia ocupacional, se necessário  
• Exames oculares periódicos poderão ser recomendados 
• EEG (análise da atividade elétrica cerebral), em caso de suspeita de convulsões  
 
 
PURA Syndrome Foundation e PURA Syndrome Global Research Network.  
Abril de 2018 www.purasyndrome.org  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