
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 

 

 

 

 

 
 
 
 

ROSANA MARIA CANDIDO DE SOUZA  

 

 

 

 

 
 
 
 

Microrrearranjos cromossômicos em síndromes 

craniofaciais complexas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAURU 

2019 





 

ROSANA MARIA CANDIDO DE SOUZA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microrrearranjos cromossômicos em síndromes 

craniofaciais complexas 

 

 

 

 

 
Tese apresentada ao Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 
para obtenção do título de Doutor em Ciências da 
Reabilitação, na área de concentração Fissuras 
Orofaciais e Anomalias Relacionadas. 
 
Orientador: Dr. Antonio Richieri da Costa 
Coorientadora: Dra. Roseli Maria Zechi Ceide 
Coorientadora:Dra. Fernanda Maria Sarquis Jehee 

 

 

 

 

 

BAURU 

2019



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 

 

R. Silvio Marchione, 3-20 

Caixa Postal: 1501 
17012-900 - Bauru – SP – Brasil 
 

Prof. Dr. Vahan Agopyan   – Reitor da USP 
Dr. José Sebastião dos Santos      – Superintendente do HRAC-USP 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA 

 
 

 
Autorizo, exclusivamente, para fins acadêmicos e 
científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, por 
processos fotocopiadores e outros meios eletrônicos. 
 
Rosana Maria Candido de Souza  
 
Bauru, ____ de _________ de ______. 

Souza, Rosana Maria Candido de 
Microrrearanjos cromossômicos em síndromes 

craniofaciais complexas/ Rosana Maria Candido de 
Souza. – Bauru, 2019. 

144 p.; il.; 31 cm. 
 
Tese (Doutorado – Fissuras Orofaciais e 

Anomalias Relacionadas) – Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo. 

 
Orientador: Dr. Antonio Richieri da Costa  
Coorientadora: Dra. Roseli Maria Zechi Ceide 
Coorientadora: Dra. Fernanda Maria Sarquis Jehee 
 

 

Comitê de Ética HRAC-USP 
CAAE: 61744216.6.0000.5441 
Data: 02/02/2017 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Rosana Maria Candido de Souza   

 

Tese apresentado ao Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais da Universidade de 
São Paulo, para obtenção do título de Doutor em 
Ciências da Reabilitação. 
 
Área de Concentração: Fissuras Orofaciais e 
Anomalias Relacionadas 

 

Aprovado em:  

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição ___________________________________________________________ 

 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição ___________________________________________________________ 

 

 

Dr. Antonio Richieri da Costa 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo 

 

 

Profa. Dra. Ana Paula Fukoshiro 

Presidente da Comissão de Pós-Graduação do HRAC-USP 

 

 

Data de depósito da tese junto à SPG:  ___/___/ ____ 





 

 

DEDICATÓRIA  

 

 

A Deus, por tudo o que sou, por me fortalecer e me permitir chegar até aqui. 

Aos meus filhos Maria Clara e João Gabriel, a razão de tudo, por estarem 

sempre ao meu lado e me fazer uma pessoa melhor a cada dia. 

 





 

 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus por cuidar de cada detalhe da minha vida, não me deixar desanimar 

e me carregar no colo nos momentos mais difíceis. 

Aos meus filhos, Maria Clara e João Gabriel, a melhor parte de mim, por 

seus sorrisos, beijos e abraços, por compreenderem a importância do meu trabalho 

e minha ausência em muitos momentos que precisaram de mim. Meu amor infinito. 

Aos meus pais, Adelone e Irma, pelo amor incondicional e por terem me 

ensinado valores como a humildade, responsabilidade, ética, respeito, gratidão, 

persistência e por cuidarem com todo amor dos meus filhos na minha ausência. 

Aos meus irmãos Ellen, Lilian, Marlon e Marcos, pela presença nos 

momentos difíceis, pelo apoio e pelas palavras de incentivo. 

Ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo, lugar que amo e onde construí minha vida profissional.  

Tenho muito orgulho de ter sido aluna e profissional dessa instituição. 

Aos Pacientes e seus Familiares, pelo aceite, participação e colaboração, 

sem os quais seria impossível a realização desse estudo. 

Ao meu orientador Dr. Antonio Richieri da Costa pela oportunidade de 

aprender além da Genética, pelas valiosas observações e orientações e por sempre 

me receber com atenção, respeito e simpatia; 

À minha coorientadora Dra. Roseli Maria Zechi Ceide por confiar e 

acreditar que eu seria capaz de realizar esse estudo, por compartilhar seus 

conhecimentos de Genética Clínica, pelo seu exemplo de ética e profissionalismo e 

por estar sempre do meu lado e não me deixar desanimar, por sua amizade, carinho 

e apoio. 

À Chefe de Seção de Genética Clínica e amiga Dra. Nancy Mizue Kokitsu 

Nakata, pela amizade, carinho, apoio, confiança e incentivo. 

À minha coorientadora Dra. Fernanda Maria Sarquis Jehee,por toda 

orientação molecular, colaboração, apoio, ensinamentos, atenção e disponibilidade. 





 

 

Aos amigos e profissionais da Seção Genética Clínica Dra. Siulan 

Vendramini Paulovich Pittoli, Ma. Camila Wenceslau Alvarez, Dra. Daniela Ruiz, 

Maria Aparecida Arazaboni, por toda colaboração, apoio, pela confiança, 

companheirismo, acolhimento e amizade. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa 

equipe. 

Às grandes amigas de Seção de Genética Clínica e de pós-graduação Dra. 

Priscila Padilha Moura, por sua alegria e simpatia de sempre e Dra. Marina Bigeli 

Rafacho, pela sinceridade e por estar sempre disponível para ajudar, por nossas 

seções de terapia, cafés e chocolates, pelas risadas e amizade sincera. 

À minha amiga Dra. Maria Natália Leite de Medeiros, pelo convite para 

fazer parte da diretoria da Associação de Alunos de Pós-Graduação do HRAC-USP, 

pela companhia e amizade. 

Aos biólogos e amigos, Me. Rubens Matias Rodrigues e Dra.Tânia 

Yoshico Kamiya, do Laboratório de Citogenética e Biologia Molecular, pela amizade 

e por me ensinarem a observar e entender cada detalhe da citogenética humana. 

Às amigas e técnicas Laboratório de Citogenética e Biologia 

Molecular,Tereza Cristina Marquez e Cibele Nazaré Alves Pereira Pires, pelas 

palavras, amizade e colaboração; 

Aos alunos de Iniciação Científica Henrique Serigato e Marina Meyer pela 

amizade e colaboração. 

À Dra. Maria Rita Passos Bueno, por ter me recebido no Laboratório de 

Genética do Desenvolvimento do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e 

Células-Tronco (Instituto de Biociências - USP/SP), pela acolhida, atenção e 

colaboração. 

À Dra. Naila Cristina Vilaça Lourenço, do Laboratório de Genética do 

Desenvolvimento do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco 

(Instituto de Biociências - USP/SP), pelo treinamento, pela disponibilidade, gentileza, 

pelo carinho e atenção em todas as minhas solicitações. 





 

 

À Dra. Kátia Maria da Rocha, Laboratório de Testes do Centro de Estudos 

sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (Instituto de Biociências - USP/SP), pela 

disponibilidade, atenção e colaboração. 

Às professoras  Dra. Dagma Venturini Marques Abramides e Dra. 

Dionísia Aparecida Cusin Lamônica, do Departamento de Fonoaudiologia da 

Faculdade de Odontologiade Bauru por terem me recebido com tanto carinho e 

atenção durante o estágio de aperfeiçoamento de ensino (PAE), pela oportunidade, 

pelos ensinamentos, apoio e amizade. 

Ao meu amigo, colega de profissão Dr. Bruno Lara Zarella, por todo apoio e 

incentivo, amizade e pela oportunidade de iniciar uma nova etapa da minha vida 

profissional. 

Aos funcionários da Seção de Pós-Graduação Ana Regina Carvalho, Maria 

José Bento Lopes e Lucy Honda por todo apoio e orientações. 

Aos funcionários Rose e Rafael, da Unidade de Ensino e Pesquisa, pelo 

apoio, atenção, orientação e colaboração. 

À funcionária Denise Giacheti,da Biblioteca da FOB-USP,pela gentileza, 

disponibilidade e criteriosa normalização referências desse estudo. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pelo apoio financeiro na realização desse estudo. 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ando devagar porque já tive pressa e 

levo esse sorriso porque já chorei demais. 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem 

sabe, só levo a certeza de que muito 

pouco eu sei ou nada sei.” 

Almir Sater 





 

 

RESUMO 

 

 

Souza RMC. Microrrearranjos cromossômicos em síndromes craniofaciais 
complexas [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Rearranjos cromossômicos submicroscópicos representam uma das causas de 

quadros clínicos complexos de anomalias congênitas, incluindo alterações 

craniofaciais, anomalias cardíacas, distúrbios de crescimento e de desenvolvimento, 

entre outras. O estudo mais minucioso desses microrrearranjos cromossômicos e 

dos fenótipos a eles relacionados têm permitido a identificação de locos e de genes 

relacionados às anomalias específicas dentro do espectro fenotípico das síndromes 

de microdeleção ou microduplicação. O objetivo deste estudo foi analisar regiões 

cromossômicas subteloméricas e de um grupo de síndromes de microdeleção ou 

microduplicação conhecidas, por meio da técnica de MLPA (P036 e P064, 

respectivamente, em uma amostra de indivíduos brasileiros com fissuras 

labiopalatinas associadas a múltiplas anomalias congênitas, com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e/ou atraso na aquisição da fala, sem diagnóstico 

sindrômico estabelecido e com cariótipo normal, pertencentes à casuística do 

HRAC/USP, a fim de contribuir para o diagnóstico e melhor compreensão do 

fenótipo, auxiliar na identificação de novos genes candidatos às anomalias 

craniofaciais, na conduta terapêutica e no aconselhamento genético às famílias. Os 

dados obtidos demonstraram que 11,5% dos indivíduos avaliados nesse estudo 

apresentaram rearranjos submicroscópicos, incluindo del16p, del18q, dup11p, 

dup16q,del22q11.2 e dupXp22.33/Yp11.2. A definição diagnóstica, nesse grupo de 

indivíduos, permitiu auxiliar no melhor manejo do indivíduo, na prevenção de 

complicações e no aconselhamento genético adequado. Como limitação desse 

estudo destaca-se o fato da técnica de MLPA não permitir a definição do tamanho e 

da posição dos pontos de quebra dos rearranjos cromossômicos, dificultando a 

completa correlação genótipo/fenótipo. 

 

Descritores: Anomalia craniofacial. Testes genéticos. Anomalias cromossômicas. 

 





 

 

ABSTRACT 

 

 

Souza RMC. Submicroscopic chromosomal rearrangements in complex craniofacial 
syndromes [thesis]. Bauru: Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies 
(HRAC), University of São Paulo; 2019. 
 

Submicroscopic chromosomal rearrangements represent one of the causes of 

complex clinical conditions of congenital anomalies, including craniofacial 

anomalies,congenital heart defects, growth and developmental disorders, among 

others. The more detailed study of these chromosomal microarrays and related 

phenotypes has allowed the identification of genes and locos related to the specific 

anomalies within the phenotypic spectrum of the microdeletion or microduplication 

syndromes. The goal of this study was to analyze subtelomeric chromosomal regions 

and a distinct subset of microdeletion or microduplication disorders using the MLPA 

technique (P036 and P064, respectively), in a sample of Brazilian individuals with 

cleft lip and palate associated with multiple congenital anomalies, developmental 

delay and/or speech acquisition delay, without syndromic diagnosis in order to 

contribute to the diagnosis and better understanding of the phenotype, to assist in the 

identification of new genes that are candidates for craniofacial anomalies, in the 

therapeutic management and in the genetic counseling of the families. The data 

obtained showed submicroscopic rearrangements in 11,5% of the individuals 

evaluated, including del 16p, del 18q, dup11p, dup16q, del22q11.2 and dup 

Xp22.33/Yp11.2. The diagnostic delineation in this cohort could be help in the better 

management of the individual, in the prevention of complications and in the adequate 

genetic counseling. The limitation of this study is the unspecified of MLPA technique 

by definition of the size and position of the breakpoints of chromosomal 

rearrangements, hindering the complete genotype/phenotype correlation. 

 

Keywords: Craniofacial abnormalities. Genetic testing. Chromosome aberrations. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O desenvolvimento craniofacial é um processo morfogenético tridimensional 

complexo, altamente orquestrado, envolvendo centenas de genes que controlam a 

padronização coordenada, a diferenciação e a proliferação de tecidos de múltiplas 

origens embrionárias (TWIGG; WILKIE, 2015; XAVIER et al., 2016). Distúrbios no 

desenvolvimento normal do crânio durante a embriogênese podem manifestar-se em 

malformações que afetam as estruturas do crânio (ossos e sistema nervoso central) 

e as estruturas orofaciais (KOUSKOURA et al., 2011; RENKEMA et al., 2018). 

As anomalias craniofaciais representam mais de um terço das anomalias 

congênitas (TWIGG; WILKIE, 2015) e, entre elas, as fissuras orofaciais, as quais 

incluem a fissura de lábio com ou sem envolvimento do palato (FL/P) e a fissura de 

palato (FP), são as mais frequentes (VANDERAS, 1987;JONES, 1988; CROEN et 

al., 1998; TOLAROVÁ; CERVENKA, 1998; SCHUTTE; MURRAY, 1999; GORLIN; 

COHEN; HENNEKAM, 2001; JIANG; BUSH; LIDRAL, 2006; MOSSEYet al., 2009; 

GUNDLACH; MAUS, 2006; SILVA; FREITAS, 2007;JEHEE et al., 2009; 

JUGESSUR;FARLIE; KILPATRICK, 2009; HENNEKAM; KRANTZ; ALLANASON, 

2010; DIXON et al., 2011; IPDTOC WORKING GROUP, 2011; DORAY et al., 2012; 

FREITAS et al., 2012; MAARSE et al., 2012; SHI et al., 2012, WATKINS et al., 2014; 

KOGA et al., 2016), afetando 1 em cada 700 nascidos vivos (DIXON et al., 2011; 

CROCKETT; GOUDY, 2014) e podendo ocorrer de forma isolada ou associada a 

outras anomalias (ALTUNHAN et al., 2012; PAASKE; GARNE, 2018).  Embora a 

FL/P e a FP sejam os tipos mais comuns de fissura orofacial, há outras formas raras 

que afetam outras estruturas craniofaciais, como por exemplo, a mandíbula, o lábio 

inferior, a comissura labial, o terço médio superior da face, a região nasal, ocular e 

até mesmo a região craniana (TESSIER, 1976; MAZZOLA; MAZZOLA, 2014; 

FIJAŁKOWSKA; ANTOSZEWSKI, 2015). Essas fissuras raras também podem 

ocorrer de forma isolada ou como parte do espectro clínico de síndromes raras 

(GUION-ALMEIDA; RICHIERI-COSTA, 2001; FERRERO et al., 2010; CONTE et al., 

2016; DAI et al., 2016). 

Etiologicamente, a FL/P é considerada distinta da fissura de palato (FP) 

isolada, devido a diferenças relativas ao desenvolvimento embriológico, prevalência, 
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fatores de risco, e associações com outras anomalias congênitas (FOGH-

ANDERSEN, 1942; COHEN JR, 2006; LUIJSTERBURG; VERMEIJ-KEERS, 2001, 

2011; MAARSE et al., 2012). Cerca de 50% das FP (SHPRINTZEN et al., 1985; 

JUGESSUR; MURRAY, 2005; BURG et al., 2016) e 30% das FLP ocorrem em 

associação a outras anomalias congênitas, sendo parte do espectro clínico de uma 

ampla variedade de síndromes, incluindo síndromes mendelianas (mais de 500 

condições), síndromes resultantes de alterações cromossômicas e síndromes 

resultantes do efeito de fatores teratogênicos (STANIER; MOORE, 2004; 

JUGESSUR; FARLIE; KILPATRICK, 2009; DIXON et al., 2011; KOUSKOURA et al., 

2011; MAARSE et al., 2012; MARAZITA, 2012; LESLIE; MARAZITA, 2013; 

WICHAJARN et al., 2014; LESLIE et al., 2015; ABDOLLAHI FAKHIM; SHAHIDI; 

LOTFI, 2016; BURG et al., 2016; BASHA et al., 2018).  

As alterações cromossômicas, em sua maioria, resultam em condições com 

defeitos no desenvolvimento de múltiplos sistemas que frequentemente incluem 

alterações craniofaciais, distúrbio de crescimento e deficiência intelectual, podendo 

ser a causa de abortos recorrentes (ROSENBERG et al., 2000; SHAFFER; LUPSKI, 

2000; CALISKAN et al., 2005; SHAO et al., 2008; TOS et al., 2012; 

WECKSELBLATT; RUDD, 2015). Por vezes, alterações no número ou na estrutura 

dos cromossomos são responsáveis pela ocorrência de fissura orofacial sindrômica 

(HENNEKAM; KRANTZ; ALLANASON, 2010). Em algumas situações são 

observados rearranjos complexos em indivíduos com múltiplas anomalias 

congênitas (ALESI et al., 2017; SCHLUTH-BOLARD et al., 2019). Rearranjos 

cromossômicos complexos são anomalias estruturais envolvendo mais de duas 

quebras de cromossomos com trocas de segmentos cromossômicos, sendo, em sua 

maioria, resultado de translocações que levam à formação de cariótipos muito 

complexos e de difícil interpretação. O rearranjo complexo mais comumente descrito 

é o que envolve três cromossomos que se quebram e trocam segmentos 

cromossômicos (PELLESTOR et al., 2011; GATINOIS et al., 2014; ALESI et al., 

2017; FRUMKIN et al., 2017). Estes são eventos raros, que podem ser herdados ou 

ocorrem “de novo”, sendo este último responsável por 70-75% dos casos e podem 

ocorrer em células somáticas ou germinativas. Os rearranjos complexos são 

frequentemente observados em células tumorais (células somáticas), 

particularmente associados a malignidades hematológicas (GOUMY et al., 2006; DE 
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BRAECKELEER et al., 2010; PELLESTOR et al., 2011). Dados da literatura 

mostram, ainda, que cerca de 70% dos rearranjos complexos detectados em 

indivíduos fenotipicamente normais são equilibrados e representam casos familiares, 

20-25% dos rearranjos complexos são detectados em indivíduos com anomalias 

congênitas e/ou deficiência intelectual e 5-10% são detectados durante o diagnóstico 

pré-natal (DE GREGORI et al., 2007; PELLESTOR et al., 2011). Raramente os 

rearranjos complexos são descritos em indivíduos com distúrbios psiquiátricos 

(PELLESTOR et al., 2011).  

Deleções e duplicações cromossômicas, presentes no genoma humano, 

muitas vezes estão localizadas em regiões ricas em repetições como telômeros, 

centrômeros e heterocromatina (FREEMAN et al., 2006). Os telômeros, as 

extremidades dos cromossomos, são regiões ricas em repetições TG (TTAGGG)n 

em tandem, variando entre 5 kb e 15 kb de extensão e que se repetem de várias 

centenas a milhares de vezes (SACCONE et al., 1982; BLASCO; GASSER; 

LINGNER, 1999; MEFFORD; TRASK, 2002; SACCONE et al., 2002; YATSENKO et 

al., 2012). Adjacentes a estas repetições (500 Kb terminais) estão as regiões 

subteloméricas, que consistem do complexo de famílias de ácido desoxirribonucleico 

(DNA) repetitivos, extremamente ricas em genes e, frequentemente, envolvidas em 

rearranjos cromossômicos, incluindo deleções, duplicações, translocações e 

rearranjos cromossômicos complexos (SACCONE et al., 1982; FLINT et al., 1997; 

BLASCO; GASSER; LINGNER, 1999; MEFFORD; TRASK, 2002; SACCONE et al., 

2002; ROOMS et al., 2004; FREEMAN et al., 2006; LEDBETTER; MARTIN, 2007; 

SHAO et al., 2008; RIETHMAN, 2009; YATSENKO et al., 2009, 2012; 

DAMNJANOVIC et al., 2015).  

O advento das técnicas de citogenética molecular e, mais recentemente do 

sequenciamento de nova geração, possibilitou a melhor caracterização de rearranjos 

cromossômicos em desequilíbrio. Dados recentes mostram que o genoma de dois 

indivíduos difere em aproximadamente 0,8% das sequências, podendo variar de 

grandes anomalias cromossômicas microscopicamente visíveis a alterações de um 

único nucleotídeo. Bancos de dados de variantes genômicas têm catalogado 

aproximadamente 2,4 milhões de variações de número de cópias de DNA (CNVs; do 

inglês: Copy Number Variation). Essas são sequências de DNA submicroscópicas 

(1 Kb a várias 3 Mb), indetectáveis pela análise citogenética clássica. As CNVs 
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normalmente são herdadas e presentes em indivíduos saudáveis (variante normal 

na população), representando em torno de 4,8 a 12% da variação do genoma 

humano (EDELMANN; HIRSCHHORN, 2009; CHRISTOFOLINI et al., 2010; 

WECKSELBLATT; RUDD, 2015;ZARREI et al., 2015). Elas estão distribuídas em 

todos os 24 cromossomos, inseridas em 200.000 locos únicos, os quais cobrem 72% 

do genoma humano, contribuindo para a variação interindividual (WONG et al., 

2007; MACDONALD et al., 2014; MÄNNIK et al., 2015; ZARREI et al., 2015). Apesar 

de sua contribuição para variabilidade genômica humana, por vezes, variações nas 

CNVs podem afetar os níveis de transcrição, a sequência, a estrutura e/ou a função 

dos genes. Estas variações patogênicas podem corresponder a deleções, 

duplicações ou translocações de regiões encontradas nos indivíduos (herdadas ou 

de novo), frequentemente estão associadas a distúrbios complexos e são uma 

importante causa de atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, transtorno 

do espectro do autismo, anomalias congênitas, características dismórficas e 

suscetibilidade a doenças de etiologia complexa (FREEMAN et al., 2006; WONG et 

al., 2007; SCHAAF;WISZNIEWSKA; BEAUDET, 2011; RUDD, 2012; 

SWAMINATHAN et al., 2012; VISSERS; STANKIEWICZ, 2012; WEISE et al., 2012; 

NEVADO et al., 2014; DAMNJANOVIC et al., 2015; RICCARDI et al., 2015; BUENO 

et al., 2018). 

Dentre as anomalias congênitas causadas por desequilíbrios cromossômicos 

envolvendo grandes CNVs, as anomalias craniofaciais, incluindo as fissuras 

orofaciais, estão entre os fenótipos mais comuns (COOPER et al., 2011; MÄNNIK et 

al., 2015; CONTE et al., 2016). 

Consulta e análises integradas que combinam dados de variantes genéticas 

e fenotípicas, são essenciais para análise e compreensão das relações genótipo-

fenótipo, para a comparação entre os sinais clínicos dos indivíduos e para 

associações significativas entre regiões alteradas e fenótipos patológicos. Para 

auxiliar a caracterização de relações moleculares entre diferentes fenótipos e 

microvariantes é indispensável aplicar os princípios da ―medicina em rede‖ (do inglês 

network medice; plataformas para explorar sistematicamente a variante, a doença e 

o fenótipos aparentemente distintos (BARABÁSI; GULBAHCE; LOSCALZO, 2011) 

que inclui os dados submetidos e registrados nos Bancos de Dados 
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genômicos/fenotípicos de caráter público, para encontrar as consequências das 

variantes e sua associação com doenças em questão (BUENO et al., 2018).  

A base de dados DGV (Database of Genomic Variants;) (CENTRE FOR 

APPLIED GENOMICS, 2016) contém dados de variantes genômicas, que envolvem 

segmentos de DNA maiores que 50pb, identificadas em amostras de indivíduos 

controle saudáveis (variantes polimórficas). O banco de dados é continuamente 

atualizado, à medida que novos estudos são realizados e revisados por pares 

(MACDONALD et al., 2014). Já a DECIPHER (Database of Chromosomal Imbalance 

and Phenotype in Humans using Ensembl Resources) (SANGER INSTITUTE 

GENOME RESEARCH, 2018) fornece os registros das variantes genômicas e 

fenótipos associados, com dados de mais de 29.380 indivíduos com alteração 

genômica de baixa prevalência (FIRTH et al., 2009) coletados de mais de 200 

instituições ao redor do mundo. A maioria dos indivíduos com CNVs registrados 

apresentam distúrbios pediátricos relacionados ao atraso no desenvolvimento, 

deficiência intelectual ou a perfis fenotípicos patológicos (FIRTH et al., 2009; 

SWAMINATHAN et al., 2012; BRAGIN et al., 2014; RODRÍGUEZ-LÓPEZ et al., 

2014; BUENO et al., 2018). 

Outra base de dados destinada a registrar variações genômicas 

relacionadas à saúde humana é a ClinVar (NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018a). Essa base de dados fornece 

informações sobre a variação genômica e sua relação (ou não) com fenótipos 

humanos. Se a variação descrita não pode ser relacionada ao fenótipo, ela é 

classificada como benigna ou provavelmente benigna. Se não há subsídios 

suficientes para relacioná-la ao fenótipo em estudo, ela é classificada como variação 

de significado incerto. E se a variação é fortemente indicativa de estar causando o 

fenótipo ou conhecidamente causando o fenótipo ela é classificada como 

provavelmente patogênica ou patogênica, respectivamente. Dados como a 

localização genômica, tipo de variação, tamanho e complexidade das variantes, 

consequência molecular, tipos de métodos utilizados e evidências de apoio (dados 

de vários estudos e/ou estudo funcional) sobre variações genômicas também são 

disponibilizados nessa base de dados (RICHARDS et al., 2015; FAMIGLIETTI et al., 

2019). 
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Dados do Projeto Internacional do Genoma Humano, os quais foram 

destinados ao se produzir e anotar a sequência de referência do genoma humano, 

estão disponibilizados em diversas ferramentas da web, tais como UCSC Genome 

Browser (KENT et al., 2002; CASPER et al., 2018; UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

SANTA CRUZ, 2018),Ensembl (HUBBARD et al., 2002; HUNT et al., 2018; 

WELLCOME GENOME CAMPUS, 2019) e no Centro Nacional de Informações sobre 

Biotecnologia (National Center for Biotechnology Information, NCBI) (NATIONAL 

CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018b), uma divisão da 

Biblioteca Nacional de Medicina, localizada no campus do Instituto Nacional de 

Saúde, em Bethesda nos Estados Unidos (National Institutes of Health, NIH). Esses 

navegadores fornecem dados da localização e estrutura de genes (incluindo o 

cDNA), fenótipos relacionados, dados da proteína, das variações normais e 

patogênica, dados de expressão, da homologia com outras espécies, entre outras 

informações, fazendo a interface entre os diferentes Banco de Dados. 

Estudos populacionais sugerem que mais de 99% de todas as CNVs 

benignas são herdadas e muito menores que 500 kb. A maioria das CNVs 

patogênicas é maior que 1Mb, e originadas de um evento de novo. A maior parte 

das CNVs raras, de tamanho intermediário (250-500kb), é considerada benigna 

(MILLER et al., 2010; SWAMINATHAN et al., 2012). CNVs herdadas, tais como 

aquelas observadas nos cromossomos 1q21.1 (OMIM #612474 e #612475), 3q29 

(OMIM #609425 e #611936), 15q13.3 (OMIM #612001), 16p11.2 (OMIM #611913), 

22q11.2 (OMIM#188400 e OMIM #608363), entre outras também podem ser 

patogênicas, mas possuem penetrância incompleta e expressividade variável. As 

implicações clínicas variáveis podem ser explicadas, ainda, por outros mecanismos 

de herança que influenciam a expressão gênica como, por exemplo, quando uma 

deleção hereditária está inserida em região imprintada ou quando há um alelo 

recessivo patogênico, na mesma região do cromossomo homólogo (MILLER et al., 

2010). 

Durante muitos anos o cariótipo de banda G (nível de 400 a 550 bandas e 

resolução de 5-10 Mb) foi o recurso mais utilizado para o diagnóstico das anomalias 

cromossômicas e, embora, algumas vezes, possa detectar desequilíbrios genômicos 

tão pequenos quanto 3 Mb, muitas vezes pode não detectar desequilíbrios 

genômicos entre 5-10 Mb, dependendo da região genômica envolvida e/ou das 
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condições do ensaio (DAVE; SANGER, 2007; MILLER et al., 2010; MONTEIRO et 

al., 2017). Esse nível de resolução limita a identificação de pequenas deleções e 

duplicações responsáveis por alguns quadros genéticos com alterações 

cromossômicas submicroscópicas tais como as síndromes: deleção 1p (1p36) 

(SHAPIRA et al., 1997; HEILSTEDT et al., 2003; SEO et al., 2016), de Williams-

Beuren (7q11) (WILLIAMS; BARRATT-BOYES; LOWE, 1961; BEUREN et al., 1964; 

MORRIS et al., 2019), de Langer-Giedion (8q24) (GIEDION, 1967; CHEN et al., 

2015), Rubinstein-Taybi (16p13) (RUBINSTEIN; TAYBI, 1963; CALÌ et al., 2013), 

Smith-Magenis (17p11) (SMITH et al., 1986; DUBOURG et al., 2014), Miller-Dieker 

(17p13) (MILLER, 1963; DIEKER et al., 1969; CHEN et al., 2013), Alagille (20p12) 

(ALAGILLE et al., 1987; SALEH; KAMATH; CHITAYAT, 2016), Velocardiofacial 

(22q11) (SHPRINTZEN et al., 1981; SCAMBLER et al., 1992; MLYNARSKI et al., 

2016), de Phelan-McDermid (22q13) (PHELAN; ROGERS; STEVENSON, 1988; XU 

et al., 2016) entre outras (CARPENTER, 2001; BALIKOVA et al., 2007, SHINAWI; 

CHEUNG, 2008; XU et al., 2014). Com o avanço do conhecimento genômico, outras 

técnicas moleculares com hibridização de sondas específicas e nível maior de 

resolução, como a hibridização in situ fluorescente (FISH) e a hibridização 

comparativa de genomas em array (CGHarray), foram disponibilizadas (JOYCE et 

al., 2001; ROOMS; REYNIERS; KOOY, 2005), mas o alto custo dos exames tem 

limitado sua utilização em larga escala pelos laboratórios de rotina. Mais 

recentemente, o desenvolvimento do sequenciamento de nova geração tem 

contribuído consideravelmente para a identificação de rearranjos cromossômicos 

submicroscópicos (menores que 3 Mb) responsáveis por quadros sindrômicos de 

microdeleções e microduplicações.  

A análise de CNVs é atualmente indicada como primeiro nível de teste 

diagnóstico clínico em indivíduos com atraso no desenvolvimento, deficiência 

intelectual, transtornos do espectro do autismo e anomalias congênitas múltiplas. 

Além disso, a análise da CNV genômica também é uma ferramenta útil na 

identificação de novos genes ou locos associados a doenças genéticas (CORREA et 

al., 2018). 

A técnica de amplificação de múltiplas sondas dependentes de ligação 

(MLPA) permite detectar alterações menores que 1 Mb em regiões específicas do 

genoma (SCHOUTEN et al., 2002; POHOVSKI et al., 2013). A MLPA permite a 
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triagem genômica quantitativa de sequências específicas e baseia-se na hibridação 

e amplificação por reação em cadeia da polimerase (PCR) de mais de 45 sondas em 

uma única reação (SCHOUTEN et al., 2002; ZANARDO, 2014) e, tem sido utilizada 

para detectar CNVs, microdeleções e microduplicações cromossômicas, alterações 

subteloméricas, deleções e duplicações intragênicas, detecção de polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) ou mutações de ponto e detecção de regiões metiladas no 

genoma (MRC-HOLLAND, 2019). A MLPA é uma abordagem útil, mas direcionada 

apenas para confirmação uma suspeita clínica específica ou análise de triagem de 

regiões cromossômicas (UTINE et al., 2014). A MLPA éum método rápido e simples, 

sensível e de baixo custo quando comparada à análise por FISH e a hibridização 

comparativa de genomas em array (CGHarray) (cerca de 7,5 vezes menor que o 

CGHarray), alta resolução e especificidade (ZANARDO, 2014). 

Há, atualmente, 400 kits MLPA (MRC-HOLLAND, 2019) indicados para a 

investigação de vários distúrbios genéticos e tumores. Para casos de múltiplas 

anomalias e/ou distúrbios do desenvolvimento e síndromes de microdeleção são 

indicados kits para as regiões subteloméricas (P036 eP070) e kits específicos para 

regiões conhecidas (P064, P245, P250, P373, entre outros).  

Vários estudos demonstram que a técnica de MLPA é eficaz para triagem de 

desequilíbrios subteloméricos (KOOLEN et al., 2004; ROOMS et al., 2004, 2006; 

KIRCHHOFF et al., 2005; NORTHROP et al., 2005; LAM et al., 2006; MONFORT et 

al., 2006; AHN et al., 2007; BENDAVID et al., 2007; STEGMANN; JONKER; 

ENGELEN, 2008; CHRISTOFOLINI et al., 2010; KJAERGAARD et al., 2010; JEHEE 

et al., 2011; VERDU PEREZ et al., 2011; POHOVSKI et al., 2013; BOGGULA et al., 

2014; GOUAS et al., 2015; SZCZAŁUBA et al., 2016; MONTEIRO et al., 2017). A 

utilização dessa técnica tem aumentado a detecção de alterações subteloméricas 

em 5-10% dos indivíduos com anomalias congênitas cujo cariótipo convencional foi 

normal (DE VRIES et al., 2003; KOOLEN et al., 2004; KIRCHHOFF et al., 2005; 

JEHEE et al., 2011; KIM et al., 2015; SZCZAŁUBA et al., 2016; MONTEIRO et al., 

2017). 

A detecção de CNVs patogênicas em regiões subteloméricas é bastante 

complicada, pois comparada a outras regiões do genoma, as regiões subteloméricas 

são ricas em CNVs. Essas variações podem ocorrer também em indivíduos 

saudáveis e, o efeito de uma deleção e/ou duplicação dependerá do tamanho da 
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região alterada e dos genes presentes nela. Portanto, nem todas as CNVs 

identificadas em um indivíduo resultarão em alterações de fenótipo. Assim, torna-se 

muito importante a escolha criteriosa do kit MLPA para regiões e/ou genes alvo. A 

combinação de kits MLPA para triagem de desequilíbrios submicroscópicos mais 

frequentes tem aumentado a capacidade diagnóstica da técnica em 70% (JEHEE et 

al., 2008, 2011; CHEN et al., 2014; SANTA MARÍA et al., 2016). Para investigação 

de rearranjos subteloméricos são indicados os kits P036 e P070, e é recomendável 

utilizar dois desses kits para maximizar a taxa de detecção (MRC-HOLLAND, 2019).  

Jehee et al. (2011) utilizaram uma combinação dos kits P036, P069, P070 

para a investigação de alterações cromossômicas em indivíduos com anomalias 

congênitas e atraso neuropsicomotor e identificaram alterações causativas em 

20,7% dos 261 indivíduos analisados pela técnica de MLPA, enquanto a realização 

de cariótipo convencional diagnosticou apenas 6,9% dos indivíduos, demonstrando 

que a combinação desses 3 kits é um ótimo recurso para a detecção de alterações 

em indivíduos com múltiplas anomalias congênitas e deficiência intelectual. 

Em caso de resultados positivos é recomendado testar também os pais.  

Existem kits MLPA, disponíveis no mercado, que possibilitam confirmar e delinear a 

extensão de deleções/duplicações subteloméricas, os quais contêm sondas 

específicas para regiões específicas. A confirmação do resultado positivo também 

pode ser realizada por FISH ou técnicas de custos mais altos, tais como CGHarray 

ou sequenciamento de genoma inteiro (MRC-HOLLAND, 2019).  

Como limitações, a MLPA não permite detectar alterações que se encontram 

fora da sequência alvo das sondas, permanece a possibilidade de que existam 

alterações em regiões não cobertas pelas sondas. A técnica também não detecta 

rearranjos equilibrados, como inversões e translocações. Como a frequência de 

CNVs é mais elevada nas regiões subteloméricas e nem todas as alterações 

detectadas pela MLPA subtelomérica são patogênicas, assim as alterações em 

apenas uma única sonda sempre requerem confirmação por outro método (MRC-

HOLLAND, 2019). 

Outra técnica de alto nível de resolução utilizada na citogenética molecular 

para análise de CNVs é CGHarray, que permite identificar rearranjos em 

desequilíbrio com resolução de 100Kb ou menos, aumentando a sensibilidade em 

pelo menos 50 vezes comparada ao cariótipo de banda G (DAVE; SANGER, 2007; 
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SHINAWI; CHEUNG, 2008; FIRTH et al., 2009; HING; MEFFORD; CUNNINGHAM, 

2012; UTINE et al., 2014). A técnica tem como princípio a comparação do genoma 

alvo com um genoma de referência, a fim de identificar diferenças de número de 

cópias genômicas.  Várias plataformas CGHarray foram desenvolvidas e vêm sendo 

continuamente aperfeiçoadas. Todas as plataformas se baseiam em um princípio 

comum de detectar alterações no número de cópias comparando uma amostra DNA 

controle com uma amostra de DNA do indivíduo. As várias plataformas CGHarray 

incluem entre 400 a milhares de segmentos de DNA locos/chips (DAVE; SANGER, 

2007) e são desenvolvidas para detectar aneuploidias, síndromes microdeleções e 

microduplicações descritas e bem caracterizadas, desequilíbrios cromossômicos 

subteloméricos e outros rearranjos, bem como mosaicismo cromossômico de baixa 

frequência além de vários outros segmentos de DNA que cobrem todo o genoma 

(DAVE; SANGER, 2007; SHEARER, 2007; SHINAWI; CHEUNG, 2008). A CGHarray 

e arrays de polimorfismos de nucleotídeo único (SNParrays), juntamente com o 

sequenciamento de nova geração, são atualmente as abordagens primárias usadas 

para detecção de CNVs (ZARREI et al., 2015). Embora essas técnicas tenham a 

vantagem de aumentar a possibilidade diagnóstica, o custo elevado de implantação 

da técnica e de manutenção dos consumíveis dificulta muito sua utilização em 

laboratórios de rotina de serviços públicos de saúde. 

A taxa de detecção de anomalias cromossômicas em indivíduos com 

anomalias congênitas e atraso neuropsicomotor sem quadro clínico específico varia 

de acordo com o teste diagnóstico aplicado: cariótipo 6,9% (JHEE et al., 2011), 8-

10% FISH (EDELMANN; HIRSCHHORN, 2009), MLPA 20,7% (JHEE et al., 2011) e 

CGHarray 25,9% (HOCHSTENBACH et al., 2009). Zanardo (2014) estudando 78 

indivíduos com anomalias congênitas associadas ao atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, com cariótipo de banda G prévio normal, encontrou 18,2% de 

alteração cromossômica utilizando a técnicas de FISH, 34,6% com MLPA e 42,3% 

com CGHarray. Assim, a técnica de MLPA tem sido considerada uma alternativa 

eficaz quando CGHarray não está disponível, podendo aumentar o diagnóstico 

genético de desequilíbrios cromossômicos até quatro vezes em relação ao cariótipo 

(JEHEE et al., 2011; MONTEIRO et al., 2017).  

A varredura de todo o genoma por meio de técnicas moleculares, forneceu a 

oportunidade de descobrir doenças associadas às CNVs, sem o conhecimento 
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prévio da possível localização cromossômica. Tem sido descrito um acúmulo de 

CNVs em indivíduos maior que a média da população que pode ser a chave para 

compreender fenótipos complexos. Muitas CNVs, mostram um rearranjo altamente 

complexo de uma região genômica, demonstrando ganho e perda de material a cada 

geração, que podem envolver genes inteiros, porções de genes, múltiplos de genes 

contíguos, elementos reguladores, ou nenhum dos itens acima, e a natureza e a 

extensão do material que é deletado ou duplicado é importante para as 

consequências fenotípicas (LEE; SCHERER, 2010). A identificação de novas 

síndromes baseia-se em características consistentes e clinicamente reconhecíveis 

associadas uma região cromossômica comum. No entanto, a variabilidade na 

penetrância e expressão das manifestações clínicas de algumas CNVs, tem 

complicado o estabelecimento do seu significado clínico (NEVADO et al., 2014).  

Em adição ao aumento na possibilidade diagnóstica, o estudo mais 

minucioso dos rearranjos cromossômicos e dos fenótipos a eles relacionados tem 

permitido a identificação de locos gênicos e genes relacionados às anomalias 

específicas nas síndromes de microdeleção/microduplicação o que tem contribuído 

de forma expressiva para a compreensão das anomalias craniofaciais complexas, 

definição do diagnóstico, manejo do indivíduo e a prevenção de complicações e/ou 

da recorrência por meio do aconselhamento genético (SHAFFER; LUPSKI, 2000; 

DIXON et al., 2011; NEVADO et al., 2015). Atualmente, é amplamente aceito que as 

caracterizações genotípicas e fenotípicas dos indivíduos aceleram a identificação de 

novas doenças genéticas e/ou diferentes subtipos de doença. No entanto, o 

diagnóstico preciso de muitos distúrbios genéticos torna-se mais complicado quando 

os indivíduos apresentam perfis fenotípicos, que compartilham características 

clínicas de várias síndromes genômicas, ou quando alterações raras afetam um 

número extremamente baixo de indivíduos. Assim, os principais desafios para os 

clínicos incluem a interpretação ou classificação de variantes novas ou 

extremamente raras, a compreensão do fenótipo e as consequências dessas 

variações genéticas (KÖHLER et al., 2017; BUENO et al., 2018). 

O delineamento de novas síndromes pode começar com a identificação de 

genótipos sobrepostos, isto é, um "primeiro-genótipo", abordagem na qual os 

indivíduos são caracterizados por uma alteração genômica similar antes de uma 

apresentação clínica comum ser delineada. Isso é chamado de "genética reversa". 
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Esta abordagem tem provado ser bem-sucedida considerando a crescente lista de 

síndromes de microdeleção/microduplicação que foram descritas nos últimos anos. 

Curiosamente, a maioria destas síndromes tem características fenotípicas que são 

semelhantes e que se sobrepõem a outras síndromes genéticas descritas (NEVADO 

et al., 2014, 2015; TENORIO et al., 2014). Além disso, a coleta de informações 

clínicas e genéticas em bancos de dados como DECIPHER (SANGER INSTITUTE 

GENOME RESEARCH, 2018), ISCA (INTERNATIONAL STANDARDS FOR 

CYTOGENOMIC ARRAYS, 2018), ECARUCA (EUROPEAN CYTOGENETICISTS 

ASSOCIATION REGISTER OF UNBALANCED CHROMOSOME ABERRATIONS, 

2018)e outros bancos de dados gratuitos tem sido crucial para discriminar indivíduos 

com alterações raras e com novas síndromes de microdeleções/microduplicação 

(NEVADO et al., 2014). Para exemplificar, na Figura 1 estão dispostas as regiões 

referentes as novas síndromes de microdeleção/microduplicação descritas entre 

2009 e 2014 (NEVADO et al.,2014).  

 

 

Quadradosvermelhos: indicam microdeleções; círculos azuis: indicam microduplicações. 

Fonte:NEVADO et al., 2014. 

Figura 1 - Novas síndromes de microdeleção e microduplicação descobertas entre 2009 
e 2014 
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Atualmente, a identificação completa do fenótipo como consequências de 

uma determinada CNV permanece desafiadora. Assim, é necessário que novos 

avanços significativos sejam alcançados na caracterização das regiões genéticas e 

dos mecanismos moleculares que controlam a expressão fenotípica (BUENO et al., 

2018). Vários estudos têm demonstrado elevada frequência de anomalias 

cromossômicas submicroscópicas associadas às anomalias craniofaciais 

sindrômicas e, também, isoladas. Desequilíbrios genômicos em quadros dismórficos 

incluindo anomalias craniofaciais tais como macrocefalia, fissura de lábio e palato, 

anomalias oculares e auriculares associados a anomalias do sistema nervoso 

central, tais como lisencefalia e alterações morfológicas de corpo caloso, foram 

descritos envolvendo os cromossomos 1, 4, 8, 15, 21, X (ARADHYA et al., 2007). 

Desequilíbrios envolvendo os cromossomos 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e X têm sido 

descritos em craniossinostoses (GAJECKAet al., 2005; JEHEE et al., 2005; 

KARIMINEJAD et al., 2009).Em adição, recentemente Conte et al. (2016), por meio 

de análise sistemática de CNVs em 312 indivíduos com fissuras orofaciais a partir 

dos bancos de dados DECIPHER e ECARUCA, identificaram 45 genes em grandes 

deleções genômicas e 27 genes em duplicações (incluindo os genes MEIS2, FGF2, 

FRZB, LETM1, SPRY1, THBS1, TSHZ1, TTC28, WHSC1, WHSC2, TULP4 e 

MAPK3), como reguladores do desenvolvimento orofacial ou como potenciais 

causadores das fissuras orofaciais. 

O Hospital de Reabilitação Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 

Paulo (HRAC-USP) sendo especializado em anomalias craniofaciais, principalmente 

em um número expressivo de casos com fissura orofacial, possui cadastro 

informatizado de 10.457 indivíduos com múltiplas anomalias craniofaciais atendidos 

na Seção de Genética Clínica e Biologia Molecular do HRAC (SGCBM-HRAC-USP) 

mostrando que 4,5% (472) dos indivíduos têm causa cromossômica, identificada 

pela citogenética básica (cariótipo de bandamento G com nível de resolução de 450 

bandas). No entanto há na casuística cerca de 35,7% (3.738 indivíduos) dos 

indivíduos com quadro complexo, sem diagnóstico definido, cuja combinação de 

sinais clínicos não se enquadra no espectro fenotípico de condições clínicas 

conhecidas. Uma das possibilidades para explicar esses fenótipos complexos é que, 

pelo menos em parte, estejam associados a alterações cromossômicas 

submicroscópicas raras, não visualizadas na citogenética convencional ou no 
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cariótipo de alta resolução. Estudo prévio realizado por Rodrigues (2010) em uma 

pequena parcela desse grupo de indivíduos do HRAC o cariótipo de alta resolução 

(nível de 800 bandas) permitiu identificar rearranjos cromossômicos não detectados 

pelo exame convencional em 16 indivíduos com anomalias múltiplas associadas ao 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e sem diagnóstico clínico-genético 

estabelecido. Essas alterações estavam em regiões cromossômicas mais terminais 

(teloméricas e subteloméricas), com bandas claras difíceis de serem visualizadas no 

cariótipo de baixa resolução. Assim, é possível que mais indivíduos com cariótipo 

normal apresentem alterações em bandas cromossômicas de difícil visualização 

mesmo utilizando maior resolução (800 bandas). 

A implantação de técnica de maior resolução cromossômica que possibilite 

melhora na eficiência do diagnóstico dos casos com múltiplas anomalias congênitas 

no HRAC tem sido limitada pelo alto custo da grande maioria dos testes. Diante do 

exposto, foi realizado o estudo de microrrearranjos em subgrupo de indivíduos da 

casuística do HRAC com síndromes complexas sem diagnóstico definido, utilizando 

a técnica de MLPA. A hipótese avultada nesse estudo é que, pelo menos parte 

desses indivíduos tem fenótipo complexo devido à alteração submicroscópicas. A 

identificação dessas alterações poderia contribuir não somente para o 

esclarecimento diagnóstico, mas, ainda, para melhora no manejo do indivíduo, no 

aconselhamento genético das famílias e, ainda, com a identificação de possíveis 

genes relacionados à fissura orofacial.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 Identificar regiões cromossômicas candidatas às síndromes craniofaciais 

complexas. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar possíveis alterações citogenéticas, por meio da técnica de 

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), em indivíduos 

com múltiplas anomalias congênitas, atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e/ou atraso na aquisição da fala, sem diagnóstico 

genético-clínico definido e cariótipo de bandamento G prévio normal. 

 Estabelecer possível correlação entre o fenótipo dos indivíduos e as 

regiões cromossômicas alteradas. 

 Identificar, quando possível, regiões do genoma relacionadas às fissuras 

labiopalatinas. 

 Fornecer subsídios para a definição e aumento do diagnóstico genético-

clínico e, consequentemente, para o aconselhamento genético à família. 
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3 INDIVÍDUOS ESTUDADOS E METODOLOGIA 

 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade 

de São Paulo (HRAC-USP), CAAE:61744216.6.0000.5441, parecer número 

1.905.366 (Anexo A). Os indivíduos e/ou responsáveis somente foram incluídos 

nesse estudo após serem informados dos objetivos, concordarem em participar do 

mesmo e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndices A e B), quando pertinente, o Termo de Assentimento (Apêndices C e D) 

e o Termo de Permissão para uso de registros para fins científicos (Apêndice E). 

 

 

3.2 CASUÍSTICA 

 

Participaram desse estudo 52 indivíduos com fissuras labiopalatinas 

associadas a múltiplas anomalias congênitas, a atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor e/ou atraso na aquisição da fala, com diagnóstico sindrômico não 

estabelecido e estudo citogenético convencional prévio normal, dos quais 22 

(42,3%) do sexo feminino e 30 (57,7%) do sexo masculino, previamente avaliados 

por geneticistas clínicos da Seção de Genética Clínica e Biologia Molecular da 

Divisão de Sindromologia do HRAC-USP-Bauru e cadastrados na Base de Dados da 

referida Seção. A idade variou de 11 meses a 53 anos. 

Os critérios de inclusão foram: 

 presença de fissura de lábio e/ou palato e múltiplas anomalias congênitas 

associadas a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou atraso na 

aquisição da fala; 

 diagnóstico sindrômico não estabelecido; 

 estudo citogenético convencional prévio normal. 
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Foram excluídos os indivíduos com múltiplas anomalias com provável 

etiologia ambiental. 

 

 

3.3 METODOLOGIA 

 

Enquadraram-se neste estudo indivíduos que preencheram os critérios 

estabelecidos e concordaram em participar da pesquisa, mediante sua assinatura ou 

assinatura do responsável do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, 

quando pertinente, o Termo de Assentimento. A seguir, foram submetidos à 

avaliação genético-clínica com geneticistas clínicos da equipe de pesquisa da Seção 

de Genética Clínica e Biologia Molecular da Divisão de Sindromologia do HRAC-

USP-Bauru, para atualização dos dados clínicos. Esta atualização incluiu entrevista 

com o participante da pesquisa ou seu responsável para a coleta dos dados 

pessoais (incluindo dados gestacionais, intercorrências neonatais, problemas de 

saúde, desenvolvimento neuropsicomotor, entre outros) dados referentes à história 

familial e à evolução geral do participante e dados antropométricos. Resultados de 

exames complementares e avaliações de outras especialidades foram obtidos por 

meio da análise de prontuários do indivíduo, quando necessário. Em seguida os 

indivíduos foram encaminhados ao Laboratório de Genética e Citogenética Humana 

- HRAC-USP, Bauru, onde foi coletada uma amostra de sangue periférico (3 ml), do 

participante e, quando possível, de seus pais, em seringa, por meio de venipunção, 

para análise citogenética molecular. 

A extração de DNA genômico foi realizada por meio do kit de extração de 

DNA FlexiGene DNA Kit 250, QIAGEN, de acordo com protocolo do fabricante. A 

quantificação da concentração do DNA foi determinada por meio de 

espectrofotômetro Nanodrop®ND 1000 UV-Vis. 

A técnica de MLPA foi realizada segundo orientações do fabricante (MRC-

Holland, Amsterdam, Holanda). Para a investigação de cada indivíduo foram 

utilizados os kits comerciais. O kit SALSA MLPA
®P036 (MRC-Holland, Amsterdam, 

Holanda) detecta a presença de deleções e/ou duplicações nas regiões 

subteloméricas, alterações consideradas como potenciais causas de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, características dismórficas, anomalias congênitas 
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e perdas gestacionais. Já o kit SALSA MLPA
®P064 (MRC-Holland, Amsterdam, 

Holanda) investiga as regiões do genoma associadas a síndromes de 

microdeleção/microduplicação conhecidas, as quais incluem deficiência intelectual e 

atraso no desenvolvimento. 

O SALSA MLPA
®P036 (MRC-HOLLAND, 2019a) contém 47 sondas MLPA, 

com produtos de amplificação entre 118 e 483 nucleotídeos (nt): duas sondas para 

cada cromossomo e uma sonda para o cromossomo Y. Dessas, 41 estão 

localizadas em regiões subteloméricas. Não estão presentes sondas para as regiões 

subteloméricas dos braços curtos (p) dos cromossomos acrocêntricos 13, 14, 15, 21 

e 22. Para estes, além da sonda subtelomérica dos braços longos, há inclusão de 

uma sonda extra para detectar a região próxima ao centrômero no braço longo (q). 

As sondas para os cromossomos X e Y detectam sequências nas regiões 

pseudoautossômicas (PAR1 e PAR2) que são idênticas nos cromossomos X e Y. 

Contém ainda, nove fragmentos de controle de qualidade, gerando produtos de 

amplificação entre 64 e 105 nt: quatro fragmentos de quantificação de DNA (Q-

fragmentos), três fragmentos de controle de desnaturação de DNA (D-fragmentos), 

um fragmento específico para o cromossomo X e outro para o Y. O SALSA 

MLPA
®P064 (MRC-HOLLAND, 2019b) contém 52 sondas MLPA, para 15 diferentes 

síndromes de microdeleção, com produtos de amplificação entre 130 e 483 nt: duas 

sondas para Síndrome da deleção 1p (1p36); quatro para Síndrome de Wolf-

Hirschhorn (4p16); cinco para Síndrome de Cri Du Chat (5p15); três para Síndrome 

de Sotos (5q35); três para Síndrome de Williams (7q11); duas para Síndrome de 

Saethre-Chotzen (7p21); três para Síndrome de Langer-Giedion – (8q24); três para 

Síndrome WAGR (tumor de Wilm, aniridia, anomalias geniturinárias e deficiência 

intelectual) (11p13); três para Síndrome de Prader-Willi/Síndrome de Angelman 

(15q11); duas para Síndrome de Rubinstein-Taybi (16p13); quatro para Síndrome de 

Smith-Magenis (17p11); quatro para Síndrome de Miller-Dieker (17p13); duas para 

Síndrome de Alagille (20p12); sete para Síndrome de DiGeorge (Velocardiofacial) 

(22q11) e duas para Síndrome de Phelan-McDermid (22q13). Contém ainda, nove 

fragmentos de controle de qualidade, gerando produtos de amplificação menores 

que 120 nt: quatro fragmentos de quantificação de DNA (Q-fragmentos), três 

fragmentos de controle de desnaturação de DNA (D-fragmentos), um fragmento 

específico para o cromossomo X e outro para o Y. 
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Quando uma alteração foi detectada, a reação foi repetida em um novo 

experimento para confirmar o resultado e, ainda, quando possível foram incluídas 

amostras dos pais para determinar o padrão de herança familiar. Para confirmação 

de alterações detectadas pelo kit P064, foi realizado novo experimento com o kit 

P250, específico para alterações no 22q11.2, que contém mais sete sondas 

específicas para a região 22q11.2 além das outras sete presentes no P064. 

O SALSA MLPA
®P250 (MRC-HOLLAND, 2019c) contém 48 sondas MLPA, 

com produtos de amplificação entre129 e 487 nt para detectar deleções ou 

duplicações na região 22q11.2, que são causa das Síndromes de 

deleção/duplicação 22q11.2, respectivamente. Além disso, contém sondas para 

detectar variação do número de cópias nas regiões 4q, 8p, 9q, 10p, 17p e 22q13 

como causa da síndrome de DiGeorge (SDG), SDG tipo II ou quadros com 

características fenotípicas da SDG associados a essas regiões. Contém ainda, nove 

fragmentos de controle de qualidade, gerando produtos de amplificação entre 64 e 

105 nt: quatro fragmentos de quantificação de DNA (Q-fragmentos), dois fragmentos 

de controle de desnaturação de DNA (D-fragmentos), um fragmento de referência 

específico para o cromossomo X e outro para o Y. 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Biologia Molecular da 

Seção de Genética Clínica e Biologia Molecular do HRAC-USP. As reações de 

MLPA foram realizadas de acordo com as instruções do fabricante utilizando o 

termociclador ABI Veriti (Applied Biosystems, Foster City, CA) e os fragmentos 

amplificados foram separados por eletroforese capilar em um analisador automático 

ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA), com capilar de 

50 cm e polímero POP7 TM (Applied Biosystems). 

A análise dos dados gerados da leitura no ABI, em arquivos com extensão 

fsa, foi realizada no programa Genemarker (SoftGenetics,genotyping software, 

State College, Pensilvânia, EUA). O resultado final da análise gerou um gráfico da 

relação das áreas dos picos de interesse para os indivíduos avaliados em 

comparação com os picos dos controles da reação (DNAs conhecidamente sem 

alteração) e uma tabela de número de cópias genômicas para o grupo de sondas 

utilizadas no kit específico. Resultados foram considerados alterados quando o pico 

relativo foi menor do que 0,7 (deleção) ou maior do que 1.3 (duplicação), conforme 

demonstrado na Figura 2. 
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a=normal; b= deleção, sondas abaixo de 0,7; c= duplicação, sondas acima de 1,3. 

Figura 2 - Teste MLPA mostrando um resultado normal, com as sondas localizadas no intervalo 
entre 0,7 e 1,3  

 

Para análise de significância das alterações encontradas, as alterações 

(CNVs) foram verificadas na base dados DGV (CENTRE FOR APPLIED 

GENOMICS, 2016) para verificação de variantes raras e excluir as variantes com 

frequência maior que 1% na população. Posteriormente, outra base de dados 

consultada foi a CLINVAR (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY 

INFORMATION, 2018a) para consultar as variantes detectadas e classificá-las como 

uma variante patogênica, provavelmente patogênica, benigna, provavelmente 

benigna ou de significância incerta. Para a comparação das CNVS encontradas com 

variantes genômicas e fenótipos associados descritos, este estudo fez uso de dados 

gerados pela comunidade DECIPHER (SANGER INSTITUTE GENOME 

RESEARCH, 2018). Após a verificação das alterações nas bases de dados, quando 

a variação detectada não pode ser relacionada ao fenótipo, ela foi classificada como 

variante benigna ou provavelmente benigna. Quando não foram encontrados 

subsídios suficientes para relacioná-la ao fenótipo em estudo, ela foi classificada 

como uma variante de significado incerto. E quando a variação foi fortemente 

indicativa de estar causando o fenótipo ou conhecidamente causando o fenótipo ela 

foi classificada como provavelmente patogênica ou patogênica, respectivamente. 

Quando os indivíduos da casuística realizaram, em outros serviços de 

saúde, exames com maior nível de resolução (em comparação ao MLPA) ou 

específicos para determinadas condições, posteriores aos testes MLPAs propostos 

neste estudo, os dados obtidos foram considerados para o diagnóstico e descritos 

a b c 
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separadamente, no entanto, foram excluídos da frequência de diagnóstico do 

estudo, por não terem sido determinados pelo emprego da técnica de MLPA. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A caracterização da casuística está disposta no item 4.1 no Quadro 1. 

A análise de microrrearranjos utilizando o Kit de MLPAP064 foi realizada em 

todos os indivíduos da casuística. Para o kit de MLPA P036, não foi possível obter 

resultados para os indivíduos 18, 43, 45, 46, 48,49, 50, 51 e 52, devido a 

dificuldades de padronização desse kit e a consequente falta de reagentes para 

finalização dos testes. Ainda, devido à dificuldade de obtenção de recursos para a 

compra de reagentes, não foi possível confirmar os microrrearranjos observados nos 

indivíduos 24, 30, 33 e 36, utilizando o Kit P070, conforme recomendação da 

literatura. Para os indivíduos 41 e 46, a alteração encontrada foi confirmada 

utilizando o kit MLPA P250, específico para região alterada (conforme descrito no 

subitem 4.2.2). 

A técnica de MLPA permitiu identificar microrrearranjos em 11,5% dos 

indivíduos com múltiplas anomalias congênitas sem diagnóstico definido 

selecionados nesse estudo. É importante notar que indivíduos com gestalt facial 

característico de síndromes de microdeleção mais comuns na casuística do HRAC, 

tais como síndrome velocardiofacial (OMIM#192430) (JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY, 1995a) e síndrome Wolf-Hirschhorn/Pitt-Rogers-Danks syndrome 

(OMIM#194190) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 1995b) não foram incluídos 

nesse estudo por apresentarem diagnóstico sindrômico definido pela clínica, pela 

citogenética e pelo teste molecular. Como limitação esta técnica não permite 

detectar alterações que se encontram fora da sequência alvo das sondas, bem como 

o tamanho da deleção/duplicação. Assim, permanece a possibilidade de que os 

fenótipos complexos estejam relacionados às alterações em regiões não cobertas 

pelas sondas. Os dados clínicos e moleculares dos indivíduos estão apresentados 

nos subitens 4.1 e 4.2 respectivamente. 

O teste MLPA P036 identificou rearranjos cromossômicos em quatro 

indivíduos (9% da casuística) (indivíduos 24, 30, 33 e 36). Os rearranjos foram 

considerados patogênicos ou possivelmente patogênicos e, como consequência, em 

três deles (individuo 24, 30 e 33) podem estar influenciando o fenótipo. 
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Já o teste MLPA P064 identificou deleções na região 22q11.2 em dois 

indivíduos com fenótipo não clássico da síndrome da deleção 22q11.2 (indivíduos 41 

e 46). Os dados clínicos e moleculares desses indivíduos foram dispostos no 

subitem 4.2.2. 

Os indivíduos 20 e 48, com resultados dos exames de MLPA P036 e P064 

normais, tiveram oportunidade de realizar testes citogenéticos moleculares, 

posteriores aos resultados obtidos no presente estudo (PCR sensível a metilação e 

triplet-primed PCR para o cromossomo X-Frágil por e CGHarray), respectivamente. 

Os dados clínicos, resultados dos exames e estudo de caso foram dispostos no 

subitem 4.3. 

 

 

4.1 DADOS CLÍNICOS 

 

Os dados clínicos de todos os indivíduos incluídos nesse estudo estão 

dispostos no Quadro 1. O aspecto facial de cada indivíduo está representado na 

Figura 3. 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

1 F 2a11m 

Gestação: sem intercorrências, parto cesáreo. 
Histórico familial: 
- mãe com cabelos grisalhos aos 28 anos, dentes esparsos, 
canino pontiagudo, agenesia dentária, orelhas 
proeminentes. 
- meia irmã materna, filha de pais consanguíneos com 
hipoglicemia congênita, anomalia do trato intestinal, 
ADNPM, problemas de fala não especificados e distúrbio de 
comportamento. 

Microtrigonocefalia, sobrancelhas arqueadas, lábio superior 
fino, rima bucal discretamente inclinada para baixo, FP, 
cardiopatia congênita, fóvea coccígena, ADNPM e suspeita 
de puberdade precoce (telarca aos 14m e pubarca aos 21m. 

nc 

*2 M 13a 

Gestação: sem intercorrências, parto cesáreo. 
PN: 3.101 g 
IMC: 36a; IPC: 38a 
Histórico familial: 
recorrência do fenótipo em irmão com SR, dificuldade 
escolar, ADNPM, atraso de fala (indivíduo 31). 
- mãe com baixa estatura, estrabismo divergente e mãos 
pequenas; 
- pai com baixa estatura, lábio superior em ―bico‖, mãos 
pequenas, dígitos curtos. 

Frontal estreito, implantação baixa de cabelos na fronte, 
padrão facial atípico (sobrancelhas grossas e arqueadas, 
fendas palpebrais estreitas, fácies arredondado) FP, 
ADNPM, atraso na aquisição da fala, dificuldades de 
aprendizagem e distúrbios de comportamento. 

nc 

3 F 12a 
Gestação: sem intercorrências, parto normal, a termo, 
cianose. 

Baixa estatura, implantação anômala de cabelos na fronte 
(cabelos varridos para trás), estreitamento na região lateral 
do frontal, sobrancelhas anômalas (arqueadas e esparças 
no terço médio), fendas palpebrais estreitas, cílios longos, 
aparente hipertelorismo ocular, base e ponta nasal largas, 
FLP bilateral, lábio inferior grosso e evertido, queixo 
pequeno, hipotonia, ADNPM e movimentos repetitivos. 

RM: leucomaláciaperiventricular 

4 M 14a9m 
Gestação: sem intercorrências, parto normal, a termo. 
PN: 2.470 g; EN: 44 cm 
IMC: 15a;IPC: 23a 

Obesidade, microcefalia, fendas palpebrais estreitas, 
estrabismo convergente, orelhas pequenas com anti-hélice 
anômalo, FLP bilateral, ADNPM, atraso de fala e 
dificuldades de aprendizagem. 

nc 

5 M 7a 

Gestação: sem informação 
descoordenação de sucção e deglutição, disfagia, 
glossoptose quando bebê, convulsões a partir dos 3 a. 
Histórico familial: 
- pai com sinais clínicos faciais sugestivos de 
Velocardiofacial.  TC de crânio: hematoma subgaleal na 
convexidade posterior e calcificações parietais nas artérias 
carótidas internas intracavernosas. RM de crânio: pequena 
imagem com hipersinal em T2 na hipófise. Análise 
microdeleção: duplicação no 22q11. 

Dolicocefalia, implantação de cabelo baixa na fronte, 
sobrancelhas arqueadas, fendas palpebrais estreitas, 
anomalia ocular (miopia, astigmatismo), SR (micrognatia, 
fissura de palato e glossoptose), dificuldade respiratória, 
laringomalácia, cardiopatia congênita e ADNPM. 

ECG: sem alterações 
Eletroencefalograma digital com 
mapeamento cerebral 
demonstrando alentecimento da 
atividade elétrica cerebral na região 
temporal esquerda. 

continua 
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continuação 

Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

6 F 19a 
Gestação: sem intercorrências, parto normal, pré-termo. 
PN: 2.900 g 
IMC: 19a; IPC: 22a 

Orelhas proeminentes com anti-hélice simplificados, FL 
unilateral, ADNM, dificuldades de aprendizagem. 

nc 

7 F 3a11m 

Gestação: hipotireoidismo materno controlado, parto normal, 
a termo. 
PN: 3.070 g 
EN: 50 cm 
IMC: 40a; IPC: 42a 

Assimetria de crânio e face, frontal amplo, olhos encovados, 
FL unilateral e ADNPM. 

Ecocardiograma: sem alterações 
TC de crânio: corpo caloso afilado, 
malformação de Chiari I, vários 
pontos mostrando heterotopia 
neuronal. 

8 M 13a 

Gestação: polihidrâmnio, pouca movimentação fetal, stress 
materno, 
parto normal, a termo. 
PN: 2.850 g 
EN: 50 cm 
IMC: 28a; IPC: 43a 

Perímetro cefálico pequeno, cabelo seco e descolorido, 
região metópica proeminente, cílios esparsos, deficiência 
auditiva, FL unilateral, linfoedema na perna esquerda, 
ADNMP, dificuldades de aprendizagem e distúrbio de 
comportamento. 

nc 

9 M 10a 

Gestação: diabetes gestacional a partir do 7
o
.m, 

polihidrâmnio,parto cesáreo 
PN: 3.330 g 
EN: 48 cm 
IMC: 29 
IPC: 25 

Crânio grande, frontal amplo, anomalia ocular (miopia e 
hipermetropia), deficiência auditiva, FLP unilateral, ADNPM, 
dificuldades de aprendizagem e distúrbio de 
comportamento. 

nc 

10 M 
18a11

m 

Gestação: dores abdominais durante a gestação, 
pré-termo 
PN: 1.920 g 
EN: 43 cm 
IMC: 34a; IPC: 37a 

Baixa estatura, FLP bilateral, incisivo central único, 
cardiopatia, ADNPM, déficit intelectual, dificuldades de 
aprendizagem. 

nc 

11 M 53a 

Gestação: sem intercorrências 
parto fórceps, pré-termo. 
PN: 2.500 g 
EN: 48 cm 
Histórico familial: 
- Ao nascimento apresentou defeito de pele (semelhante à 
queimadura) e lesões nas articulações, nádegas, escalpo e 
pé. 
- filha com anomalia ocular, fendas palpebrais amplas, olhos 
proeminentes e lagoftalmia. 

Fácies alongado, ponte nasal alta, lábio superior em V, FP, 
pescoço largo (pterígio coli, com limitação da 
movimentação), encurtamento da perna e dificuldades de 
aprendizagem. 

nc 

12 F 3a2m 

Gestação: sem intercorrências 
parto cesáreo, pré- termo. 
PN: 2.015 g 
EN: 43 cm 
IMC: 20a; IPC: 21a 

Assimetria de crânio, SR (FP, micrognatia, glossoptose), 
crises convulsivas, ADNPM e atraso de fala. 

nc 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

13 M 2a7m 

Gestação: descolamento de placenta no 3
o
. mês, 

contrações no 5
o
. mês, medicação até o final da 

gestaçãoparto cesáreo, a termo, cianose. 
IMC: 23a; IPC: 30a 

Crânio alongado, frontal longo, FP, orelhas grandes 
proeminentes e anti-hélice simplificado e comportamento 
agitado. 

nc 

14 M 7a3m 

Gestação: sem intercorrências, parto normal, a termo. 
PN: 3.200 g 
CN: 45 cm 
Histórico familial: 
- mãeapresenta fácies atípica, orelhas proeminentes, fendas 
palpebrais pequenas e rima bucal assimétrica. 

Aparente hipertelorismo, FLP unilateral, cardiopatia, 
distúrbio de comportamento, ADNPM e dificuldades de 
aprendizagem. 

nc 

15 F 14a2m 

Gestação: sem intercorrências 
parto normal, a termo. 
PN: 2.700 g 
IMC: 14a 
IPC: 21a 
Histórico familial: 
- Dois meios-irmãos com atresia de coanas (óbitos ao 
nascimento). 

Assimetria de face à direita, sinofre, hipertelorismo ocular, 
orelhas com implantação baixa e hélices anômalos, 
hemangioma plano na fronte e pálpebras, FLP, cardiopatia 
congênita (persistência do canal atrial), anomalia de coluna, 
ADNPM, deficiência intelectual, comprometimento de fala e 
linguagem, transtorno do espectro do autismo (movimentos 
repetitivos). 

Ecocardiograma: PCA 

16 M 7a1m 

Gestação: anemia no 6
o
. mês de gestação, infecção 

urinária, uso de cefalexina, episódios de hipotensão arterial 
(desmaios), parto cesáreo, a termo 
PN: 3.010 g 
EN: 46 cm 
Perinatal: cirurgia de mielomeningocele com 1 d, internado 
3m (60 dias em UTI) 
IMC: 18a 
IPC:24a 

Assimetria de crânio, hidrocefalia, sobrancelhas arqueadas, 
cílios longos; estrabismo convergente, filtro proeminente FP, 
apêndice pré-auricular, anomalia do tragus à direita, 
anomalia vertebral, mielomeningocele, hidronefrose, 
criptorquidia, ADNPM e atraso na aquisição da fala. 
Aos 3a 2m: P: 12,480 g; A: 80,8 cm (P<3); PC: 45,5 cm 
(P<50) 

Ecocardiograma: normal 

17 F 11a 

Gestação: dores abdominais durante toda a gestação 
parto cesáreo, a termo. 
PN: 2.600 g 
EN: 48 cm 
IMC: 20a 
IPC: 25a 
Histórico familial: 
Consanguinidade parental 

Fácies atípico, SR (FP, micrognatia, glossoptose), ADNPM, 
atraso na aquisição da fala, dificuldade de aprendizagem e 
distúrbio de comportamento. 
 
Frequenta escola especial (APAE). É capaz de fazer cópias 
de texto simples, boa compreensão das coisas diárias, 
mostra pouco interesse por assistir TV e vaidade pessoal. 

nc 

continua 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

18 F 18a 

Gestação: sangramento e hipertensão com uso de 
medicação, relato de dormência e inchaço nos membros 
superiores. parto cesáreo, pós-termo, 
Perinatal: cianótica, crises convulsivas após nascimento. 
PN: 3.500 g 
EN: 42 cm 
IMC: 25a 
IPC: 26a 

Fácies arredondado, hipertelorismo ocular, epicanto à 
esquerda, FLP unilateral, ADNPM, distúrbio de 
comportamento e dificuldades de aprendizagem. 

nc 

19 F 16a3m 

Gestação: eclampsia no 7
o
. 

parto cesáreo, pré-termo 
Perinatal: infecção hospitalar (internada um mês em UTI), 
dificuldade respiratória (entubada ao nascimento) 
PN: 1.500 g 
IMC: 32a 
IPC: 34 a 

Frontal estreito, filtro curto, lábio superior grosso, FP, 
ADNPM, déficit intelectual, dificuldades de aprendizagem. 

nc 

20 M 2a7m 

Gestação: hipertensão durante a gestação, uso de 
medicação; aumento da glicemia no final da gestação 
parto cesáreo, a termo. 
PN: 3.400 g 
EN: 49 cm 
IMC: 38a 
IPC: 45a 
Histórico Familial: 
- Ms-PCR e mTP-PCR da mãe mostraram padrão de picos 
compatível com um alelo pré-mutado em FMR1 (cerca de 
80 repetições CGG). 

Crânio grande, sobrancelhas grossas, fendas palpebrais 
amplas, olhos grandes, FLP unilateral, orelha grandes e 
discretamente proeminentes, base e ponte nasal largas, 
dígitos alongados, displasia de quadril, sobreposição de 
artelhos, ADNPM, atraso na aquisição da fala e da 
linguagem e distúrbio de comportamento (movimentos 
repetitivos). 

Ms-PCR e mTP-PCR: mutação 
completa (acima de 200 repetições 
CGG), indicando metilação do gene 
FMR1. 

21 M 2a7m 

Gestação: sem intercorrências parto normal, a termo. 
PN: 1.910 g 
EN: 43 cm 
IMC: 15a 
IPC: 16a 
Várias internações (gastrotomia aos 8 m). 

Microcefalia, implantação de cabelo baixa na fronte, frontal 
plano, estreitamento bitemporal, sobrancelhas finas, olhos 
proeminentes, fendas palpebrais estreitas, ptose palpebral, 
nevos na face, boca grande, queixo triangular, orelhas 
pequenas, rebaixadas, rodadas, com hélices dobrados, 
lobos largos com entalhe vertical, lábio superior fino, boca 
grande, FP, cardiopatia, ADNPM, convulsões 
Aos 22m, déficit pôndero-estatural: 
P: 8.115 g 
A: 72 cm 
PC: 42 cm 

Ecocardiograma: comunicação 
interatrial de pequeno tamanho (tipo 
ostium secundum), comunicação 
interventricular perimembranosa de 
via de entrada de pequeno tamanho, 
estenose valvar mitral discreta, 
coartação da aorta. 

continua 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

22 F 17a9m nc 

Microcefalia, fendas palpebrais inclinadas para cima, fácies 
miúdo, sobrancelhas arqueadas, fendas palpebrais 
inclinadas para cima, hipoplasia mandibular, FP, 
micrognatia, orelhas pequenas com hélice simplificado, 
pescoço alongado, cardiopatia congênita, dígitos longos e 
afilados, dificuldade de aprendizagem, distúrbio de 
comportamento, ADNPM. 

nc 

23 F 1a5m 

Gestação: sem intercorrências parto cesáreo, a termo 
PN: 4.490 g 
EN: 56 cm 
IMC: 25a 
IPC: 23a 
crises convulsivas com 1 m de idade, internação (11 dias) 
para válvula de derivação, gastrotomia e correção de refluxo 
aos 2m de idade. 

Conformação anômala do crânio, frontal alongado e estreito, 
implantação anômala de cabelos na fronte, cílios longos, 
ptose palpebral à esquerda, holoprosencefaliaalobar, FLP 
unilateral, crises convulsivas e ADNPM. 

US do crânio: não se identifica a 
presença de corpo caloso e cavum 
do septo pelúcido, ventrículo e 
tálamo não definidos, não se 
identificam estruturas da fossa 
posterior (holoprosencefaliaalobar). 

24 M 7a9m 

Gestação: 4
o
m infecção urinária. parto cesáreo, a termo, 

PN: 2.170 g 
Perinatal: internado 4d para alimentação, aos 3m parada 
cardíaca (diagnóstico de cardiopatia), aos 2a cirurgia 
cardíaca, uso de sonda até 3a6m. 
IMC: 32 
IPC: 29 

Crânio grande, frontal amplo e proeminente, hipertelorismo 
ocular, fendas palpebrais discretamente estreitas, pupila 
dilatada à direita, FLP bilateral, orelhas posteriormente 
rodadas, lobo hipoplásico, cardiopatia, ADNPM, atraso na 
aquisição da fala e distúrbio de comportamento. 

nc 

25 M 16a6m 

Gestação: sem intercorrências, parto cesáreo, a termo 
PN: 2.350 g 
EN: 43 cm 
Perinatal: dificuldade respiratória (internados 17 dias na 
UTI) 
IMC: 24a 
IPC: 23a 

Frontal amplo, sobrancelhas grossas, fendas palpebrais 
estreitas, narinas hipoplásicas, FP, deficiência auditiva, 
ADNPM e dificuldade de aprendizagem. 

nc 

26 M 12a 

Gestação: pré-eclâmpsia 
parto cesáreo, pré-termo. 
PN: 1.090 g 
EN: 46 cm 

Sobrancelhas grossas, sinofre, fendas palpebrais longas, 
orelhas proeminentes com hélice e anti-hélice simplificados, 
FLP unilateral, ADNPM e dificuldade de aprendizagem. 

nc 

27 M 4a11m 
Gestação: sem intercorrências parto cesáreo, a termo. 
IMC: 33a 
IPC: 30a 

Frontal amplo, FP, queixo pequeno, ADNPM e transtorno do 
espectro do autismo. 

nc 

continua 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

28 F 16a 

Gestação: sangramento, placenta prévia, hipertensão a 
partir do 5m, uso de medicação até o final da gestação 
parto cesáreo, a termo. 
Perinatal: internada por 2 dias no oxigênio. 
IMC: 25a 
IPC: 22a 

Microcefalia, fendas palpebrais amplas, FLP bilateral, 
anomalias dentárias (hipoplasia dentária, microdente, 
agenesia dentária), mandíbula assimétrica, ADNPM. 

nc 

29 F 19a3m 

Gestação: perda de líquido amniótico aos 8m, oligodramnio 
parto cesáreo, pré-termo. 
PN: 2.760 g 
EN: 53 cm 
IMC: 21a 
História Familial: 
- Mãe com histórico de abortos recorrentes (2). 

Fácies grosseiro, sobrancelhas grossas, sinofre, anomalia 
de orelha interna bilateral, orelhas com baixa implantação, 
posteriorizadas e anti-hélices simplificados, alteração de 
cóclea, pescoço largo e curto, cardiopatia, ADNPM e 
distúrbio de comportamento. 

US da mama: mamas pouco 
desenvolvidas para a idade 
US abdominal: ovários não 
visualizados, útero infantil 
US renal: normal 
RM encéfalo: septação incompleta 
de ambas as cócleas e agenesia 
CSC, encéfalo normal. 
Avaliação oftalmológica normal 
Ecocardiograma: insuficiência valvar 
mitral leve a moderada, PCA com 
shunt discreto, CIV subvalvar 
aórtica. 

30 F 22a8m 

Gestação: sem intercorrências 
a termo, 
Perinatal: internada (5d) com hipoglicemia, quadro de 
desnutrição. 
PN: 2.660 g 
EN: 46 cm 
IMC: 22a 
IPC: 23a 

Baixa estatura, cabelos secos, frontal amplo, implantação 
alta de cabelos na região frontal, sobrancelhas esparsas e 
escassas, hipoplasia da face média, blefarofimose, 
anomalias oculares (miopia (5 di e 7,5 di) e astigmatismo 
(0.5 di/0.5 di)), filtro curto, boca pequena, fissura de palato 
submucosa, manchas café-com-leite (região periorbital e 
queixo) queixo pequeno, orelhas com lobos aderidos, 
ombros assimétricos, hipoidrose, dígitos afilados, 
braquidactilia, sindactilia 3, 4 parcial de dígitos, pés 
pequenos, dificuldade de aprendizagem e atraso de fala de 
linguagem. 

RM encéfalo: anomalia de Dandy-
Walker 
Erros inatos do metabolismo e 
função tireoidiana: normal 

*31 M 16a7m 

Gestação: sem intercorrências parto cesáreo, a termo. 
PN: 2.720 g 
EN: 49 cm 
Histórico familial: 
- recorrência do fenótipo em irmão com padrão fácil atípico, 
FP, ADNPM, atraso na aquisição da fala, dificuldades de 
aprendizagem e distúrbios de comportamento (indivíduo 2). 
- mãe com baixa estatura, estrabismo divergente, 
micrognatia, mãos pequenas. 
- pai com baixa estatura, mãos pequenas, dígitos curtos. 

Braquicefalia, frontal estreito, implantação baixa de cabelos 
na fronte e no occipital, sobrancelhas grossas e 
proeminentes, olhos encovados, fendas palpebrais estreitas, 
ponta nasal alta, narinas hipoplásicas, columela pequena, 
filtro proeminente, micrognatia, nevos na face à esquerda, 
FP, glossoptose, lobos largos, ADNPM, distúrbio de 
linguagem e déficit intelectual. 
Aos 15a: 
P: 87.700 g 
A: 161 cm 
PC: 57,5 cm 

Nasofaringoscopia: obstrução 
respiratória tipo I 
Avaliação oftalmológica: estrabismo 
divergente incomitante 

continua 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

32 M 18a 

Gestação: sem intercorrências parto normal, pré-termo. 
PN: 2.300 g 
IMC: 15a 
IPC: 18a 

microcefalia, frontal estreito, sobrancelhas bem arqueadas, 
ptose palpebral bilateral, filtro curto, lábios grossos, mantém 
a boca entreaberta, incisivos centrais largos, FP, ADNPM e 
dificuldade de aprendizagem. 

nc 

33 M 6a1m 

Gestação: sem intercorrências parto cesáreo, a termo. 
PN: 3.070 g 
EN: 48,5 cm 
IMC: 32a 
Histórico Familial: 
- Mãe com FLP, fístula o lábio inferior, dificuldade de 
aprendizagem, ADNPM, atraso de fala e comportamento 
atípico. 

Baixa estatura, fácies grosseiro (sobrancelhas grossas, 
sinofre, epicanto bilateral, base nasal baixa, lábio inferior 
grosso), FLP, déficit de crescimento, ADNPM e 
comprometimento intelectual. 

nc 

34 F 7a 

Gestação: sangramento na 9
a
 e semana e 5

o
 mês; uso de 

progesterona; parto cesáreo; a termo. 
PN: 2.160 g 
EN: 43,5 cm 
IMC: 29a 
IPC: 37a 
Histórico Familial: 

Crânio pequeno, frontal estreito, sobrancelhas arqueadas, 
sinofre, fendas palpebrais inclinadas para cima, anomalia 
ocular (hipermetropia), nariz pequeno, narinas antevertidas, 
SR, FP, apêndice pré-auricular; dificuldade de 
aprendizagem; distúrbio de comportamento. 
P: 22.400 g 
E: 123 cm 

nc 

35 M 21a1m 
Gestação: sem intercorrências parto normal, a termo. 
IMC: 19a 
IPC: 33a 

Orelhas proeminentes, anti-hélices simplificados, rima bucal 
inclinada para baixo, lábio superior fino, FP, lábio inferior 
grosso, ADNPM, déficit cognitivo, atraso de fala e de 
linguagem. 

nc 

36 F 2a 

Gestação: diminuição de líquido amniótico (5
o
m), feto com 

déficit pôndero-estatural. 
pré-termo. 
PN: 2.000 g 
IMC: 24a 
IPC: 27a 

Déficit pôndero-estaturalpré e pós-natal, fendas palpebrais 
estreitas, orelhas proeminentes, base nasal baixa, FP, 
cardiopatia congênita e distúrbio de comportamento. 

nc 

37 M 3a8m 
Gestação: sem intercorrências 
IMC: 18a 
IPC: 23a 

Microcefalia, sobrancelhas grossas, olhos grandes, cílios 
longos, ponta nasal larga, lábio superior fino, rima bucal 
inclinada para baixo, FP submucosa, micrognatia, orelhas 
grandes e proeminentes, manchas de coloração na pele 
(braços e pernas), hipotonia, ADNM, atraso na aquisição da 
fala, déficit intelectual e transtorno do espectro do autismo 
(pouco contato visual, movimentos repetitivos, atenção às 
coisas que giram, flaps, balanceio de corpo, pouco interesse 
por brinquedos). 

RM: cisto cerebral 

continua 



4
 R

esu
lta

d
os e D

iscu
ssã

o 
 6

0
 continuação 

Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

38 M 12a5m 

Gestação: ultrasonografia aos 6m mostrou déficit de 
crescimento, parto cesáreo, pré-termo 
Perinatal: icterícia neonatal permanecendo na incubadora 
por 3m 
 
PN: 650 g 
EN: 32 cm 
 
IMC: 29a 
IPC: 35a 
Crises convulsivas aos 9 a, uso de medicamento. 

Crânio com formato atípico (triangular), frontal amplo, com 
fácies triangular, sobrancelhas anômalas, esclera azulada, 
lábio superior fino, FP, orelhas proeminentes com hélices e 
anti-hélices simplificados, pescoço alongado, rima bucal 
inclinada para baixo. FP, cardiopatia congênita, hipospadia, 
sem controle esfincterianos, clinodactilia do 5

o
. dígito 

bilateral, pregas palmares simplificadas, ADNMP, 
convulsões, atraso de fala e de linguagem, distúrbio de 
comportamento (movimentos repetitivos das mãos). 

Ecodopplercardiograma: 
persistência do canal atrial 
US transfontanela: hemorragia 
perintraventricular à direita 
Fundoscopia: padrão albinóide. 
Periferia temporal externa avascular. 
Sem presença de linha ou crista. 
US abdominal total: coleção cística 
retroumbilical, aparentemente 
localizada na região abdominal. 
RM crânio: sinais de pequena 
coleção subdural na região fronto-
parietal direita (hematoma crônico), 
alterações hipóxico-isquêmicas em 
região frontal parietal homolateral 
com sangramento antigo no sulco 
central. 
eletroencefalograma: atividade de 
base discretamente desorganizada; 
surtos lentos; delta amplo em região 
temporal bilateral, síncronos e 
assíncronos principalmente à 
esquerda. 
US renal: rins em ferradura. 

39 F 
11a11

m 

Gestação: quadro de depressão materna 
parto normal, a termo. 
PN: 2.415 g 
EN: 45 cm 
IMC: 20a 
IPC: 22a 
Histórico Familial: 
- mãe tem fendas palpebrais oblíquas para cima, orelhas 
pequenas e proeminentes e déficit intelectual. 

Estreitamento bitemporal, cabelos esparsos, sobrancelhas 
esparsas, poucos cílios, fendas palpebrais oblíquas para 
cima, FL unilateral, orelhas proeminentes com anti-hélice 
simplificado, lobo anômalo bilateral, filtro curto, pescoço 
longo, dígitos alongados, hipoplasia tenar, ADNPM e atraso 
na aquisição da fala. 

nc 

40 M 8a5m 

Gestação: uso de anticonvulsivante (fenobarbital) durante 
toda a gestação 
parto normal, a termo 
Perinatal: cianose, internado (2m) devido a vários episódios 
de crises convulsivas. 
PN: 2.980 g 
IMC: 25a 
IPC: 29a 
Histórico Familial: 
- mãe com epilepsia desde os 7a de idade. 

Estreitamento bitemporal discreto, fácies arredondado, FP, 
filtro demarcado, rima bucal inclinada para baixo, 
cardiopatia congênita, ADNPM e atraso na aquisição da 
fala. 

Ecocardiograma: CIA tipo ―ostium 
secundum‖ (pequeno tamanho) sem 
repercussão hemodinâmica. 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

41 M 11a1m 

Gestação: sem intercorrências parto normal, a termo. 
PN: 3.000 g 
EN: 48 cm 
IMC: 31a 

Estreitamento bitemporal, fácies grosseiro (sobrancelhas 
varridas no terço lateral, hipertelorismo ocular, fendas 
palpebrais discretamente estreitas), base nasal baixa, ponte e 
ponta nasais largas, hipotonia bucal, FL bilateral, orelhas 
pequenas e anômalas com hélices largos e dobrados, 
cardiopatia congênita, criptorquidia e dificuldade de 
aprendizagem. 

MLPA P064 da mãe: sem alterações 

42 F 14a 

Gestação: sem informação 
parto normal com fórceps, pré-termo, 
Perinatal: cianose, 3m na incubadora. 
PN: 700 g 
EN: 25 cm 
IMC: 25a 
IPC: 26a 
Histórico familial: 
- mãe com histórico de aborto (1); 
- irmão com malformação de Dandy-Walker, crises 
convulsivas, arritmia cardíaca e ADNPM; 
- irmão com dificuldade de aprendizagem. 

Fendas palpebrais estreitas, FLP unilateral, crises 
convulsivas esporádicas, ADNPM e dificuldades de 
aprendizagem. 

nc 

43 F 18a 
Gestação: sem intercorrências 
IMC: 18a 
IPC: 20a 

Frontal estreito, implantação baixa de cabelo na fronte, 
sobrancelhas grossas e arqueadas, sinofre, fendas 
palpebrais estreitas, ptose palpebral, estrabismo, SR (FP, 
micrognatia e glossoptose), apêndice pré-auricular 
unilateral, cardiopatia, ADNPM e dificuldades de 
aprendizagem. 

nc 

44 M 15a1m 
Gestação: sem intercorrências 
IMC: 15a 
IPC: 26 a 

Aparente hipertelorismo ocular, sobrancelhas grossas, FLP 
bilateral, tamanho diferente das pernas, ADNPM e 
dificuldades de aprendizagem. 

nc 

45 F 8a2m 

Gestação: infecção urinária 
parto normal, pré-termo. 
PN: 1.960 g 
 
IMC: 33a 
IPC: 28a 
Histórico Familial: 
- pai com conformação de crânio diferente. 

Déficit pôndero-estatural, baixo ganho de peso, fenda 
palpebral estreita, boca pequena, (FP, micrognatia e 
glossoptose), ADNPM, dificuldade de aprendizagem e déficit 
de atenção. 

nc 

46 M 13a 

Gestação: sem intercorrências parto normal, a termo. 
PN: 3.100 g 
EN: 48 cm 
IMC: 17a 
IPC: 25a 

Baixa estatura, frontal estreito, sobrancelhas grossas, fendas 
palpebrais amplas e discretamente estreitas, nariz alongado, 
base e ponte nasais altas e largas, hipoplasia do arco 
zigomático e da face média, boca pequena, retrognatia, FLP 
unilateral, orelhas pequenas e proeminentes, anti-hélices 

MLPA P064 da mãe: sem alterações 



4
 R

esu
lta

d
os e D

iscu
ssã

o 
 

 

6
3
 

simplificados, dificuldade de aprendizagem e traço de anemia 
falciforme. 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

47 F 17a 8m 

Gestação: sem intercorrências parto cesáreo, a termo. 
PN: 2.830 g 
IMC: 24a 
IPC: 47a 

Déficit pôndero-estatural, fácies arredondado, sobrancelhas 
grossas, sinofre, estrabismo, cílios longos, aparente 
hipertelorismo ocular, epicanto bilateral, base nasal 
baixa,ponta nasal larga, orelhas posteriormente rodadas, 
FLP unilateral, dígitos longos, ADNPM, distúrbio de 
comportamento (agressividade), dificuldades de 
aprendizagem. 
Aos 17a 8m: 
P: 83.000 g 
A: 157 cm 
PC: 54 cm 

nc 

48 M 2a6m 

Gestação: sem intercorrências parto cesáreo, a termo. 
PN: 2.800 g 
EN: 45,5 cm 
IMC: 37a 
IPC: 43a 
forame oral pérvio quando bebê. 

Déficit pôndero-estatural, forame oral pérvio, discreto 
estreitamento bitemporal, cílios longos, aparente 
hipertelorismo ocular, epicanto bilateral, FLP bilateral, 
ADNM, atraso de fala e de linguagem. 

Arr(hg19)Xq27.2(140,353,243-
140,779,447)x2 
TC de crânio: normal 
US transfontanela: sem alterações 

49 M 20a 

Gestação: sem informação 
parto normal, pré-termo 
PN: 3.570 g 
EN: 44 cm 
Histórico Familial: 
Mãe fez uso de drogas e álcool. 

Microcefalia, estreitamento da região temporal, aparente 
hipertelorismo ocular, estrabismo, FLP unilateral, pit pré-
auricular, orelhas proeminentes, ponte nasal alta, 
cardiopatia e ADNPM. 

nc 

50 F 6a1m 

Gestação: cerclagem no 3
o
 m 

parto normal, a termo. 
Perinatal: internada (8d), sonda nasogástrica, desconforto 
respiratório. 
PN: 3.435 g 
EN: 50,5 cm 
IMC: 28a 
IPC: 27a 
gastrotomia (3m). 
Histórico Familial: 
-mãe com abortos recorrentes (5) devido à insuficiência 
istmo cervical; 
- tia materna com fissura de lábio e cardiopatia; 
- primo paterno com fissura de lábio e palato. 

Frontal estreito, cabelo com implantação anômala (varrido), 
hisurtismo frontal, déficit pôndero-estatural, sinofre, 
estrabismo divergente, base e ponte nasais largas, FLP, 
retrognatia, orelhas anômalas, pequenas e posteriorizadas, 
hipoplasia dos lobos, cardiopatia congênita, dígitos longos, 
disfagia, 
atraso de fala, não compreende, deficiência intelectual, 
distúrbios de comportamento (crises de estresse e auto-
agressão), transtorno do espectro do autismo (pouco 
contato visual, balanceio de corpo, interesse por objetos que 
giram, flap, movimentos repetitivos) e ADNPM. 

nc 

continua 
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Indivíduo Sexo Idade Dados gestacionais e perinatais/antecedentes pessoais 
e familiares 

Sinais clínicos Exames 
complementares 

51 M 12a4m 
Gestação: sem intercorrências parto normal. 
PN: 3.650 g 
IMC: 27a 

Crânio alongado com frontal proeminente, sobrancelhas 
grossas, cílios longos, aparente hipertelorismo ocular, olhos 
encovados, fenda palpebral ampla, fácies atípico, 
hemangioma frontal e na base nasal, base nasal larga, FLP 
unilateral, orelhas rebaixadas e proeminentes, crises 
convulsivas, ADNPM, comportamento agitado, dificuldade 
de atenção e de aprendizagem. 

nc 

52 M 11a3m 

Gestação: hipertensão, pré-eclampsia no 2
o 
m e 6

o 
m 

parto cesáreo, a termo. 
PN: 2.790 g 
 
IMC: 28a 
IPC: 37a 

Crânio alongado, frontal estreito, implantação baixa de 
cabelos na fronte, SR, FP, dificuldades de aprendizagem, 
distúrbio de comportamento (agitação e agressividade), 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 
atraso na aquisição da fala e de linguagem. 

Avaliação fonoaudiológica do 
desempenho escolar e 
compreensão verbal: transtorno de 
aprendizagem. 

*irmãos; a= ano (s); ADNM= atraso no desenvolvimento motor; ADNPM= atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; EN=estatura ao nascimento; F=feminino; FLP= fissura de lábio de palato; FP 
=fissura de palato; g = grama(s);IMC= idade materna na concepção;IPC= idade paterna na concepção;M= masculino; m= mês (es);MLPA= Amplificação de Múltiplas Sondas Dependentes de 
Ligação;nc= nada consta;PCA=Persistência do Canal Atrial;PN=peso ao nascimento;SR = Sequência de Robin; US=ultrassonografia. 

Quadro 1 - Dados gestacionais e perinatais, antecedentes pessoais e familiares e sinais clínicos da casuística 
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Obs.: Indivíduo 15 imagem não disponível. 

Figura 3 - Aspecto facial dos indivíduos da casuística 
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4.2 ANÁLISE MLPA 

 

Na análise de MLPA foi possível detectar microdeleções/microduplicações 

em 6 dos 52 indivíduos estudados (11,5%) (Quadro 2), sendo: 

 um indivíduo com deleção del16p13.3; 

 dois indivíduos com del22q11.2; 

 um indivíduo com dup11p15.5 e dup16q24.3; 

 um indivíduo com dup13q34; 

 um indivíduo com rearranjo complexo dupXp22.33/Yp11.2 e del18q23.  

As microdeleções/microduplicações encontradas nas regiões 

subteloméricas(P036) e regiões de síndrome conhecidas (P064) foram confirmadas 

repetindo as reações em novo experimento. O teste P250 também foi utilizado para 

confirmação da deleção 22q11 e para pesquisa de herança das deleções 22q11.1 nas 

mães dos indivíduos 41 e 46. Em ambas não foram encontradas alterações na região 

22q11.2 e nas demais regiões analisadas. As amostras dos pais não estavam disponíveis 

para análise. 

Detalhes das alterações encontradas incluindo a região das CNVs, tipo de 

CNV e as sondas MLPA foram dispostos na Quadro 2.A descrição clínica eas 

análises das MLPAs dos seis indivíduos com variação no número de cópiasforam 

descritas separadamente no item 5.3. 

 

Indivíduo Idade Sexo Região da CNV/ Sonda Tipo de CNV 

24 5a8m M 
11p15.5 (RIC8A) 

16q24.3 (GAS8) 

Duplicação 

Duplicação 

30 22a8m F 16p13.3 (POLR3K) Deleção 

33 6a 6m M 
Xp22.33/Yp11.2 (SHOX) 

18q23 (RBFA) 

Duplicação 

Deleção 

36 2a F 13q34 (F7) Duplicação 

41 11a1m M 

22q11.2 (DGCR8, CLTCL1, ZNF74, GNB1L, 
SNAP29, MED15,CDC45,HIRA, TBX1_1, CLDN5, 
GP1BB, TXRND2, TBX1_2, KLHL22, LZTR1, 
CDC45L) 

Deleção 

46 13a M 

22q11.2 (DGCR8, CLTCL1, ZNF74, GNB1L, 
SNAP29, MED15,CDC45, HIRA, TBX1_1, CLDN5, 
GP1BB, TXRND2, TBX1_2, KLHL22, LZTR1, 
CDC45L) 

Deleção 

a= ano(s); m= mês (es); F= feminino; M= masculino; chr= cromossomo; CNV= variante de número de cópias de DNA. 
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Quadro 2 - Alterações encontradas em seis indivíduos da casuística, incluindo a região das CNVs, 
tipo de CNV e as sondas MLPA 

Em 46 dos 52 indivíduos estudados (88,4%) não foram detectadas variantes 

de número de cópias nas regiões subtelomérica e/ou em regiões específicas para 

síndromes de microdeleção, pelo método utilizado. 

Posteriormente, os indivíduos 20 e 48 tiveram oportunidade de realizar 

testes moleculares para diagnóstico de alterações cromossômicas submicroscópicas 

não previstos nesse estudo. Esses indivíduos, que apresentaram alterações 

detectadas por esses testes adicionais, possibilitando o diagnóstico sindrômico, 

foram descritos separadamente no item 4.3. 

 

 

4.2.1  Descrição clínica e análise MLPA dos seis indivíduos com variações de 

número de cópias 

 

Indivíduo 24: sexo masculino, 7 anos e 9 meses, filho de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: gestação com infecção urinária no 

quarto mês, parto cesáreo, a termo, com peso de 2.170 g (P<3), comprimento de 43 

cm (P<3).  

História familial: Idade materna e paterna na concepção 32 e 29 anos, 

respectivamente. 

Dados clínicos aos 7 anos e 9 meses: crânio grande, frontal amplo e proeminente, 

aparente hipertelorismo ocular, fendas palpebrais discretamente estreitas, coloboma 

de íris à direita, pré-maxila bem projetada, fissura de lábio e palato (Figura 4), 

cardiopatia, testículo retrátil, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio 

de comportamento, atraso na aquisição da fala e de linguagem e transtorno do 

espectro do autismo. Histórico de parada cardiorespiratória aos 3 meses de idade. 

Cariótipo de bandamento G normal. Análise de microrrearranjos por meio da técnica 

de MLPA para região subtelomérica (P036) mostrou variante de número de cópias 

(duplicação) nos cromossomos 11p15.5 e 16q24.3 (Quadro 3, Figuras 5, 6 e 7). 

Nenhuma CNV para síndromes de microdeleção específicas foi identificada por meio 

da análise do MLPA P064.   
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a= frente; b= perfil esquerdo; c= perfil direito. 

Figura 4 - Aspectos faciais do indivíduo 24 

 

MLPA CNV Região/sonda 

P036 Duplicação 
11p15.5(RIC8A) 

16q24.3 (GAS8) 

CNV= variante de número de cópias de ácido desoxirribonucleico (DNA); MLPA= sondas de amplificação de múltiplas sondas 
dependentes de ligação. 

Quadro 3 – CNV subtelomérica detectada no indivíduo 24, região cromossômica e sonda MLPA 

 

 

Figura 5 - Indivíduo 24. Gráfico da análise MLPA P036 
ilustrando o conjunto de sondas subteloméricas 
sem alterações (quadrados verdes) e as 
duplicações (quadrados vermelhos) das sondas 
RIC8A na região 11p15.5 e GAS8 na região 
16q24.3 

 

GAS8 RIC8A 

a b c 
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Fonte:http://genome.ucsc.edu (UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 6 - Localização genômica da sonda MLPA RIC8A na região 11p15.5 (GRCh38, hg38) 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu (UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 7 - Localização genômica da sonda MLPA GAS8 na região 16q24.3 (GRCh38, hg38) 

 

Análise do MLPA P036 do indivíduo 24 mostrou duplicação de duas regiões 

subteloméricas: a sonda RIC8A (11p15.5) e a sonda GAS8 (16q24.3), que 

justificariam as anomalias apresentadas pelo indivíduo. 

De acordo com informações dos bancos de dados DGV (CENTRE FOR 

APPLIED GENOMICS, 2016), DECIPHER (SANGER INSTITUTE GENOME 

RESEARCH, 2018) ambas as sondas estão localizadas em regiões 

comprovadamente polimórficas, ou seja, variantes padrão ouro (regiões variantes 

curadas que compartilham pelo menos 70% de seu comprimento de maneira 

recíproca, encontradas em pelo menos dois estudos diferente e duas amostras 

diferentes). Duplicações entre 1Mb e 5Mb na região 11p15.5, envolvendo cinco a 

seis genes, dentre eles o gene RIC8A, foram descritas em indivíduos normais, 

apontando para variantes benignas no CLINVAR (CENTRE FOR APPLIED 

GENOMICS, 2016). No entanto, a duplicação de cinco a seis genes nessa mesma 

região foi relatada em dois indivíduos com déficit de crescimento, atraso no 

desenvolvimento e atraso de fala e de linguagem, sendo considerada de 

significância incerta (CENTRE FOR APPLIED GENOMICS, 2016). Devemos 

considerar ainda que duplicações variáveis, maiores que 5Mb na região 11p15.5 (91 

a 481 genes) foram descritas em indivíduos com comprometimento no 

desenvolvimento neuropsicomotor (CENTRE FOR APPLIED GENOMICS, 2016). Em 

http://genome.ucsc.edu/
http://genome.ucsc.edu/
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um desses indivíduos foram observadas múltiplas anomalias congênitas, incluindo 

déficit de crescimento, fácies atípico, cardiopatia congênita, hipotonia e atraso na 

aquisição da fala e de linguagem. A região 11p15.5 contém 102 genes conhecidos e 

11 deles, (CD151, CTSD, DEAF1,HRAS, IFITM5, IGF2, KCNQ1, LRRC56, PNPLA2 

e SLC25A22) estão na Base de Dados de Genótipo-Fenótipo dos Distúrbios do 

Desenvolvimento (SANGER INSTITUTE GENOME RESEARCH, 2018)porque as 

variantes desses genes foram anteriormente associadas a fenótipos específicos do 

desenvolvimento. 

Distúrbios de imprinting na região 11p15.5 estão implicados na etiologia da 

síndrome de Beckwith-Wiedemann (OMIM# 130650), e em casos da síndrome de 

Silver-Russell (OMIM# 180860) (JURKIEWICZ et al., 2017; CAMMARATA-SCALISI 

et al., 2018;DAGAR et al., 2018; JANCHEVSKA et al., 2018;SHTERENSHIS et al., 

2018; MACKAY et al., 2019; YAMADA et al., 2019), tumor de Wilms 

(OMIM# 194071) (ALGAR et al., 2007; WHITE; LIU; NAHAR, 2018), síndrome 

IMAGe (atraso do crescimento intrauterino, displasia metafisiais, hipoplasia adrenal 

congênita e anomalias genitais) (OMIM#614732) (MILANI et al., 2014; JURKIEWICZ 

et al., 2017) e hemi-hiperplasia idiopática (OMIM%235000) (JURKIEWICZ et al., 

2017; SHTERENSHIS et al., 2018a; YAMADA et al., 2019), entretanto, os aspectos 

clínicos do indivíduo 24 não podem ser relacionados com nenhuma delas.  

Em relação à duplicação na região a 16q24.3 também presente no indivíduo 

24, busca nos bancos de dados DGV(CENTRE FOR APPLIED GENOMICS, 2016) e 

ClinVar (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018a) 

mostrou que duplicações do gene GAS8 (sonda das regiões16q24.3) foram 

descritas na população normal, sendo consideradas benignas. No entanto, há 

controvérsias, pois, duplicação do gene GAS8 isolada ou associada a outros genes 

(17 genes) foi classificada por alguns centros como variante de significado incerto.  

As duplicações maiores que 5Mb (140 a 500 genes) na região 16q24.3 são 

claramente reconhecidas como patogênicas, enquanto duplicações menores, entre 

1Mb a 5Mb (67 a 108 genes), descritas em indivíduos com cardiopatia congênita, 

atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, fissura orofacial, atraso no 

desenvolvimento da fala e da linguagem, foram consideradas patogênicas ou de 

patogenicidade incerta (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY 

INFORMATION, 2018a). A região 16q24.3 tem 51 genes conhecidos, dos quais 8 
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(ANKRD11, CDT1, CHMP1A, FANCA, GALNS, GAS8, PIEZO e TUBB3) estão na 

Base de Dados de Genótipo-Fenótipo dos Distúrbios do Desenvolvimento (DDG2P, 

DECIPHER) porque suas variantes são associadas a fenótipos específicos do 

desenvolvimento (SANGER INSTITUTE GENOME RESEARCH, 2018). 

Embora não seja possível delimitar as regiões duplicadas no indivíduo 24, 

por limitação da técnica de MLPA, a presença de fácies atípico, cardiopatia, atraso 

no desenvolvimento e atraso de fala sugere haver relação causal com as regiões 

duplicadas 11p15.5 e/ou 16q24.3. Interessante notar que fissura orofacial foi 

relatada em indivíduos com duplicações menores do que 5Mb na região 16q24.3 

(CLINVAR, 2019). A presença de fissura no indivíduo 24, associada ao quadro de 

importante comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor, reforça essa 

possibilidade. Para melhor definição do efeito dessas duplicações no fenótipo do 

indivíduo 24 faz-se necessário a investigação do material genético dos pais para 

verificar a herança das regiões, bem como, a utilização de técnicas de análise 

cromossômica com maior nível de resolução (tais como o microarray) para 

determinação dos pontos de quebra destas alterações. 

 

Indivíduo 30: sexo feminino, 22 anos, filha de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: Gestação sem intercorrências, parto 

normal. Peso ao nascimento 2.660g, comprimento de 46 cm.   

História Familial: Idade materna e paterna na concepção, 22 e 23 anos, 

respectivamente. Levantamento da história familial mostrou ausência de casos 

similares na família. 

Antecedentes pessoais: os 4 anos e 10 meses apresentava déficit pôndero-

estatural, com peso de 14 kg (P>3), altura de 103 cm (P>3) e perímetro cefálico de 

47 cm (P<3), frontal amplo com estreitamento bilateral, olhos pequenos, ponta nasal 

achatada, boca pequena, fissura de palato submucosa, orelhas com hélice anômalo, 

lobo hipoplásico, mãos pequenas, dígitos finos e longos, pés tortos, atraso na 

aquisição da fala e da linguagem. Reavaliação aos 8 anos de idade observou-se, 

além dos sinais descritos anteriormente, limitação da abertura bucal, cabelos e pele 

secos e hiperqueratose plantar. Cariótipo de bandamento G foi normal. Aos 11 anos 

de idade apresentou peso de 27,7 kg, altura de 142 cm, miopia alta (-5,5 e 3,5 

dioptrias), pés pequenos braquidactilia de artelhos, implantação baixa do quinto 
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dígito bilateralmente e dificuldades de aprendizagem. Ressonância magnética 

cranioencefálica mostrou anomalia de Dandy-Walker. Reavaliações aos 16 anos e 

19 anos de idade mostraram baixa estatura, miopia alta (-8.0 dioptrias), manchas 

hipercrômicas (café-com leite) nos braços e na região perioral e dificuldades de 

aprendizagem. 

Dados clínicos da última avaliação aos 22 anos e 8 meses: peso de 38 kg, altura 

de 147,5 cm (P<3), baixa estatura, frontal amplo, implantação alta de cabelos na 

região frontal, sobrancelhas esparsas e escassas, base nasal baixa, blefarofimose, 

miopia (-5,00 e - 7,5 dioptrias), filtro curto, boca pequena, manchas café-com-leite no 

queixo, orelhas com lobos aderidos, ombros assimétricos (Figura 8), braquidactilia, 

dígitos afilados, sindactilia 3, 4 parcial de dígitos, pés pequenos, cardiopatia, cabelos 

secos, hipoidrose e dificuldade de aprendizagem. Análise de microrrearranjos por 

meio da técnica de MLPA para região subtelomérica (P036) mostrou variante de 

perda de número de cópias no cromossomo 16p13.3 (Quadro4, Figuras 9 e 10) e 

MLPA para síndromes de microdeleção específicas (P064) foi normal.   

 

 
a= frente;b= perfil esquerdo;c= perfil direito. 

Figura 8 - Aspectos faciais do indivíduo 30 

 

MLPA CNVs região/sonda 

P036 Deleção 16p13.3 (POLR3K) 

CNV= variante de número de cópias de ácido desoxirribonucleico (DNA); MLPA= sondas de amplificação de múltiplas sondas 
dependentes de ligação. 

Quadro 4- CNV subtelomérica detectada no indivíduo 30, região cromossômica e sonda MLPA 

 

a c b 
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Figura 9 - Individuo 30. Gráfico da análise MLPA P036 
ilustrando o conjunto de sondas subteloméricas 
sem alterações (quadrados verdes) e a deleção da 
sonda POLR3K (quadrado vermelho) na região 
16p13.3 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu (UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 10 - Localização genômica da sonda MLPA POLR3K na região 16p13.3 (GRCh38, hg38) 

 

O indivíduo 30 apresentou sinais clínicos, incluindo fácies atípico, fissura de 

palato submucosa, atraso de fala e de linguagem e dificuldade de aprendizagem, 

sugestivos do diagnóstico clínico de síndrome Velocardiofacial. No entanto, a análise 

do MLPA P064 para sondas da região 22q11 não mostrou alteração do número de 

cópias. Esse resultado negativo foi confirmado pela análise do MLPA P250, 

específico para região 22q11.  

Por meio da análise das regiões subteloméricas (MLPA036) foi possível 

identificar deleção em heterozigose da sonda POLR3K na região cromossômica 

16p13.3. Análise em bancos de dados genéticos (DGV, CLINVAR e DECIPHER) 

(CENTRE FOR APPLIED GENOMICS, 2016; NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018a; SANGER INSTITUTE GENOME 

RESEARCH, 2018) mostrou que deleções na região da sonda POLR3K (16p13.3) 

foram descritas em indivíduos normais. No entanto, deleção entre 500 kb e 1 Mb, 

envolvendo 4 genes (POLR3K, MPG, RHBDF1 e SNRNP25) foi descrita em um 

POLR3K 

http://genome.ucsc.edu/
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indivíduo com atraso no desenvolvimento e atraso de fala e de linguagem, sendo 

considerada variação de significado incerto. Deleções maiores (1 Mb a 5 Mb; 59 

a115 genes) na região 16p13.3 foram descritas em indivíduos com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e consideradas como variações patogênicas 

(NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018a).  

De acordo com o estudo de caso-controle de CNV em 15.749 casos com 

atraso no desenvolvimento inexplicável e/ou deficiência intelectual e/ou 

características dismórficas e/ou anomalias congênitas múltiplas e/ou transtornos do 

espectro do autismo, realizado por pesquisadores do Consórcio de Padrões 

Internacionais para Matrizes Citogenômicas (ISCA), deleções na região 16p13 

(1,5 Mb e 3 Mb) foram detectadas em 22 indivíduos (1/716 indivíduos), sendo 

considerada uma causa frequente de distúrbio do desenvolvimento intelectual 

(KAMINSKY et al., 2011). A região 16p é considerada região de genes contíguos e a 

deleção dessa região resulta na síndrome alfa talassemia e deficiência intelectual 

relacionada ao cromossomo 16 (ATR-16; OMIM#141750) (JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY, 2016b).  A síndrome é causada pela haploinsuficiência de gene da α-

globina (HAB1 e HAB2) e de outros genes envolvidos na deficiência intelectual 

(HARTEVELD et al., 2007). Clinicamente, a condição é caracterizada por dismorfias 

craniofaciais, incluindo frontal proeminente, fissuras palpebrais inclinadas para 

baixo, hipertelorismo leve, ponta nasal ampla e orelhas pequenas posteriormente 

rodadas. Pescoço curto, com dobra horizontal e implantação baixa e em forma de 

tridente de cabelos na região posterior, anomalias palatinas, anomalias 

hematológicas (alfa-talassemia ou anemia hipocrômica microcítica sem deficiência 

de ferro), pé torto, manchas hipercrômicas (café-com-leite), atraso no 

desenvolvimento, deficiência intelectual leve, atraso na aquisição da fala e de 

linguagem (LINDOR et al.,1997; GALLEGO et al., 2005; HARTEVELD et al.,2007; 

GIBSON et al., 2008). De acordo com Hartevel et al. (2007), a região do 

cromossomo 16 cuja haploinsuficiência resulta nos aspectos clínicos da síndrome 

ATR-16 é restrita para 800 kb localizadas entre 0,9 e 1,7 Mb do telômero. A sonda 

POLR3K, deletada no indivíduo 30, é adjacente a essa região, estando localizada a 

aproximadamente 0,4 Mb do telômero. Embora não seja possível delimitar o 

tamanho de deleção encontrada no indivíduo 30, a similaridade dos sinais clínicos, 

principalmente frontal amplo, ponte nasal larga,fissura de palato submucosa,pés 
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tortos, manchas hipercrômicas e atraso na aquisição da fala e de linguagem, sugere 

que deleção na região 16p esteja influenciando o fenótipo desse indivíduo. 

Indivíduo 33: sexo masculino, 6 anos e 6 meses, filho de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: Sem intercorrências gestacionais, 

parto cesáreo, a termo, com peso de 3.070 g, comprimento de 48,5 cm.  

História familial: Idade materna na concepção 32 anos. Mãe com FLP, fístula de 

lábio inferior, dificuldade de aprendizagem, ADNPM, atraso de fala, comportamento 

atípico. 

Dados clínicos aos 6 anos e 1 mês: fácies atípico, FLP, ADNPM, dificuldade de 

aprendizagem e déficit intelectual (Figura 11). Análise de microrrearranjos por meio 

da técnica de MLPA para região subtelomérica (P036) mostrou duplicação da sonda 

SHOX (Xp22.33/Yp11.2) e deleção da sonda RBFA (18q23) (Quadro5, Figuras 

12,13, 14 e 15) e MLPA para síndromes de microdeleção específicas (P064) foi 

normal. 

 

 

Figura 11 - Aspectos faciais do indivíduo 33 

 

MLPA CNV região/sonda 

P036 
Duplicação 

Deleção 

Xp22.33/Yp11.2 (SHOX) 

18q23 (RBFA) 

CNV= variante de número de cópias de ácido desoxirribonucleico (DNA); MLPA= sondas de amplificação de múltiplas sondas 
dependentes de ligação. 

Quadro 5 - CNV subtelomérica detectada no indivíduo 33, região cromossômica e sonda MLPA 
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Figura 12-  Individuo 33. Gráfico da análise MLPA P036 ilustrando o 
conjunto de sondas subteloméricas sem alterações 
(quadrados verdes), a duplicação da sonda SHOX 
(Xp22.33/Yp11.2) (quadrado vermelho acima da linha verde) 
e a deleção da sonda RBFA (18q23) (quadrado vermelho 
abaixo da linha verde) 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 13 - Localização genômica das sondas MLPA SHOX (Xp22.33) (GRCh38, hg38) 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 14 - Localização genômica das sondas MLPA SHOX (Yp11.2) (GRCh38, hg38) 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 15 - Localização genômica das sondas MLPA RBFA (18q23) (GRCh38, hg38) 

SHOX 

RBFA 
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O gene SHOX (OMIM*312865) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2018a), 

duplicado no indivíduo 33, está localizado na região pseudoautossômicaXp/Yp, 

como exemplificado nas Figuras 11 e 12. As regiões pseudo-autossômicas são 

regiões altamente conservadas, com homologia de sequências entre os 

cromossomos sexuais de mamíferos. Em humanos, eles residem nas extremidades 

dos cromossomos X e Y abrangem cerca de 2,7 Mb (PAR1) no cromossomo X e 

0,33 Mb (PAR2) no cromossomo Y (TROPEANO et al., 2016; VALETTO et al., 

2016). A expressão de genes contidos nessa região se dá a partir dos dois 

cromossomos X (tanto o ativo como o inativo) em meninas e pelos cromossomos X e 

Y em meninos, indicando que a região tem efeito nas anomalias cromossômicas 

sexuais (BERNASCONI; GARAVELLI, 2010). A região em que está localizado o 

gene SHOX é considerada um deserto gênico, com cerca de 750 kb de DNA 

genômico que contém várias sequências conservadas evolutivamente (THOMAS et 

al., 2009).  

O gene SHOX é expresso em membros, nos arcos faríngeos, em células 

osteogênicas e fibroblastos da medula óssea, e está envolvido no crescimento e 

desenvolvimento esquelético. As deleções do gene SHOX, resultando em 

haploinsuficiência do gene, são bem descritas e causam a Discondrosteose de Léri-

Weill (OMIM#127300) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016a), caracterizada por 

baixa estatura e anormalidades esqueléticas variáveis (LERI; WEILL, 1929; 

DEPEYRE et al., 2019; MONZANI et al., 2019), incluindo mesomelia, metacarpos 

curtos, cúbito valgo e deformidade de Madelung (deformidade distal do rádio e ulna 

e dos ossos proximais do carpo) (GAHUNIA et al., 2009; THOMAS et al., 2009; 

NICOLOSI; CARUSO-NICOLETTI, 2010; RAPPOLD et al., 2012; SEO et al., 2015; 

KURNAZ et al., 2018). Fenótipo mais severo é observado quando há perda de 

função de ambas as cópias do SHOX, resultando na displasia mesomélica de 

Langer (OMIM#249700) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2016c), caracterizada por 

aplasia severa de membros ou hipoplasia grave da ulna e da fíbula, espessamento e 

curvatura do rádio e tíbia, podendo resultar em deformidades de mãos e pés. A 

hipoplasia da mandíbula também é observada. A prevalência de haploinsuficiência 

do SHOX é 1: 2.000, e a alteração é mais frequentemente de origem materna, 
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sugerindo transmissão preferencial de mãe para filho (LERI; WEILL, 1929; LANGER, 

1965; AUGER et al., 2016).  

Duplicação do SHOX são raras e foram descritas em indivíduos tanto com 

estatura baixa, normal e alta (TROPEANO et al., 2016; VALETTO et al., 2016). 

Análise em bancos de dados genéticos (DGV, CLINVAR e DECIPHER) (CENTRE 

FOR APPLIED GENOMICS, 2016; NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY 

INFORMATION, 2018a; SANGER INSTITUTE GENOME RESEARCH, 2018) 

mostrou quatro duplicações na região da sonda SHOX no Xp22.33 e uma duplicação 

no Yp11.2 em indivíduos normais. De acordo com dados do CLINVAR (2019) 

duplicações menores que 1 Mb envolvendo somente o gene SHOX ou o SHOX 

associado a outros genes, podem ter significado incerto, enquanto duplicações 

maiores que 1 Mb (1 Mb a 5 Mb ou maiores que 5 Mb) envolvendo o SHOX e suas 

regiões flanqueadoras foram descritas como patogênicas. Dados de literatura 

mostram que as microduplicaçõessão rarase podem causarbaixa estatura idiopática 

(FUKAMI et al., 2015; BUNYAN et al., 2016), além de constituírem fator de risco para 

distúrbios do neurodesenvolvimento e para o transtorno do espectro do autismo 

(FUKAMI et al., 2015; BUNYAN et al., 2016; TROPEANO et al., 2016; BENITO-

SANZ et al., 2017). De acordo com Auger et al. (2016), independentemente do 

mecanismo patogênico, as duplicações envolvendo o SHOX resultam em fenótipo 

mais leve quando comparado com os casos com deleções, tendo menor impacto no 

crescimento do esqueleto e, o fenótipo, geralmente, é mais leve no sexo feminino 

pela diferença dos níveis de estrogênio.  

Ross, Brøndum Nielsen e Tümer (2009) descreveram uma menina com 

estenose aórtica, fissura palatina, atraso no desenvolvimento e atraso de linguagem 

e duplicação envolvendo o gene SHOX e sequências evolutivamente conservadas 

na região. A duplicação foi herdada de seu pai, fenotipicamente normal. De acordo 

com os autores não foi possível definir se as malformações eram independentes da 

duplicação ou se a duplicação potencializou a suscetibilidade a outros fatores de 

risco genéticos.  

Em relação à sonda RBFA na região 18q23, deleções envolvendo o gene 

RBFA raramente foram descritas em indivíduos normais. No DGV (2019) há três 

deleções envolvendo o gene RBFA e outros genes vizinhos (CTDP1, HSBP1L1, 

KCNG2, PQLC1, RBFADN, TXNL4A, ADNP2, PARD6G-AS1 e PQLC1) em 
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indivíduos referidos como normais. Deleção envolvendo oito genes (TXNL4A, 

ADNP2, RBFA, PQLC1, PARD6G, HSBP1L1, PARD6G-AS1, RBFADN) foi 

classificada como patogênica em dois indivíduos com atraso no desenvolvimento e 

em um indivíduo com microcefalia, fissura orofacial e deficiência intelectual.  Deleção 

menor que 51pb do gene RBFA foi classificada como benigna em um indivíduo com 

baixa estatura, dismorfismo craniofacial, cardiopatia congênita e múltiplas luxações 

articulares (CLINVAR, 2019). Outras quatro deleções menores que 51pb, 

envolvendo múltiplos genes (GALR1, MBP, NFATC1, ZNF236, CTDP1, ZNF516, 

TXNL4A, ADNP2, KCNG2, SALL3, RBFA, PQLC1, PARD6G, ATP9B, LINC00683, 

LINC01879, HSBP1L1) foram consideradas patogênicas, causando a síndrome de 

Burn-McKeown (OMIM#608572). Mutação em homozigose ou heterozigose 

composta no gene TXNL4A, localizado na mesma região do gene RBFA (18q23), 

causa a síndrome de Burn-McKeown (OMIM#608572) (JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY, 2015), caracterizada por atresia de coana, surdez neurossensorial, 

cardiopatia congênita e dismorfismo craniofacial típico (fissuras palpebrais estreitas, 

coloboma das pálpebras inferiores, ponte nasal proeminente, filtro curto, fissura de 

lábio e/ou fissura de palato e orelhas grandes e proeminentes (WIECZOREK et al., 

2014). Apesar da proximidade da sonda RBFA com o gene TXNL4A (409pb) o 

indivíduo 33 não apresenta sinais clínicos da síndrome Burn-Mckeown, o que pode 

ser justificado pela possível deleção de um único alelo no indivíduo.  

Deleção 18q terminal é uma das anomalias cromossômicas autossômicas 

mais comuns, com uma incidência de 1 em 40.000 (IMATAKA et al., 2015). A 

maioria das alterações envolvendo o 18q são terminais e com pontos de quebra 

extremamente variáveis, situadas nos 30Mb distais do cromossomo (18q21.1→qter). 

As deleções do braço longo do cromossomo 18 são relativamente bem definidas e 

conhecidas como síndrome da deleção do 18q (OMIM#601808) (JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY, 2018b). O espectro fenotípico é altamente variável e está relacionado 

com a extensão da região deletada (CODY et al., 2014; UTINE et al., 2014; WANG 

et al., 2018) e inclui déficit de crescimento, baixa estatura, microcefalia, dismorfismos 

orofaciais (formas leves de palato alto, palato arqueado, lábio inferior proeminente, 

fissura mediana, fissura de lábio e de palato), anomalias geniturinárias e de 

membros, anomalias menores, mielinização tardia, hipotonia, atraso no 

desenvolvimento, comprometimento de fala e de linguagem, deficiência intelectual e 
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atresia aural com deficiência auditiva (CODY et al., 2007; DOSTAL et al., 2009; 

MARGARIT et al., 2012; WANG et al., 2018). Dostal et al. (2009) revisando 11 artigos 

e 1 pôster, caracterizaram a extensão da del18q (7 Mb a 40 Mb) e compararam os 

pontos de quebra em indivíduos com del18q que apresentaram fissura orofacial 

sindrômica e anomalias palatinas, restringindo a região crítica de aproximadamente 

5Mb para fissura de palato e outras malformações orofaciais na região 18q22.3-23, 

incluindo os genes FBXO1,C18ORF55, CYB5A, FAUP1, C18ORF51, CNDP2, 

CNDP1, ZNF407, ZADH2, TSHZ1, ZNF516, FLJ44313, FLJ44881, ZNF236, MBP, 

GALR1 e SALL3. Deleções intersticiais proximais do braço longo do cromossomo 18 

são menos comuns (CODY et al., 2007) e a região 18q12.2-q21.1 é crítica para a 

―síndrome da deleção 18q12.2-q21.1, recentemente reconhecida como uma nova 

entidade clínica (IMATAKA et al., 2015).  

De acordo Cody et al. (2015), os dados da literatura mostram que não há 

dois indivíduos não relacionados com deleções simples que tenham a mesma 

regiões hemizigóticas do 18q deletada. Dessa forma, como não há uniformidade no 

genótipo, o fenótipo é altamente variável. 

A presença de déficit de crescimento, baixa estatura, fissura de lábio e de 

palato, atraso no desenvolvimento, importante comprometimento de fala e de 

linguagem e deficiência intelectual, associados a anomalias faciais menores no 

indivíduo 33 permite considerar que a deleção da sonda RBFA pode estar associada 

ao fenótipo do indivíduo, podendo ser considerado o diagnóstico de síndrome da 

deleção do 18q para esse caso. Não foi possível esclarecer com a técnica utilizada 

se a coexistência da duplicação na região da sonda SHOX, poderia também estar 

influenciando o fenótipo.  

 

Indivíduo 36: sexo feminino, 2 anos, filho de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: diminuição de líquido amniótico no 

quinto mês, feto com déficit pôndero-estatural, pré-termo, com peso de 2.000 g. 

História familial: Idade materna e paterna na concepção 24 e 27 anos, 

respectivamente. Mãe com FLP, fístula o lábio inferior, dificuldade de aprendizagem, 

ADNPM, atraso de fala, comportamento atípico. 

Dados clínicos aos 2 anos: frontal proeminente, fendas palpebrais estreitas e 

inclinadas para cima, base e ponte nasal baixa, hipoplasia da face média (Figura 
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16), déficit pôndero-estatural pré e pós-natal, cardiopatia congênita (CIA+PCA), 

distúrbio de comportamento. 

 

Figura 16 - Aspectos faciais do indivíduo 36 

 

O indivíduo 36 apresentou sinais clínicos faciais menores associados à 

fissura de palato, cardiopatia congênita e distúrbio de comportamento.  Os sinais 

clínicos apresentados são indicativos de síndrome velocardiofacial, no entanto o 

MLPA P064, com sondas específicas para região 22q11 não mostrou alteração. A 

análise das regiões subtelomérica (MLPA P036) mostrou duplicação da sonda F7 na 

região 13q34 (Quadro 6, Figuras 17 e 18).  

 

MLPA CNV região/sonda 

P036 Duplicação 13q34 (F7) 

CNV= variante de número de cópias de ácido desoxirribonucleico (DNA); MLPA= sondas de amplificação de múltiplas sondas 
dependentes de ligação. 

Quadro 6 - CNV subtelomérica detectada no indivíduo 36, região cromossômica e sonda MLPA 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 17 - Localização genômica do F7. Bandas de acordo com o Ensembl 
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Figura 18 - Indivíduo 36. Gráfico da análise MLPA 
P036 ilustrando o conjunto de sondas 
subteloméricas sem alterações 
(quadrados verdes) e a duplicação da 
sonda F7 (quadrado vermelho) na 
região 13q34 

 

De acordo com Jønchet al. (2012), duplicações e deleções parciais do 

braço longo do cromossomo 13q são anormalidades estruturais incomuns e estão 

associadas a uma ampla variabilidade clínica, dependendo do tamanho e da região 

cromossômica envolvida. Duplicações parciais da parte distal do cromossomo 13q 

(13q14-qter) são raras e o fenótipo resultante se assemelha ao da trissomia 

completa 13 (HELALI et al., 1996; JØNCH et al., 2012). As características 

craniofaciais incluem microcefalia, orelhas baixas, sobrancelhas grossas, cílios 

longos e enrolados, hipotelorismo, ponte nasal proeminente, palato alto, filtro labial 

longo e vermelhão fino do lábio superior (JØNCH et al., 2012). Dados do DGV, 

CLINVAR e DECIPHER (CENTRE FOR APPLIED GENOMICS, 2016; NATIONAL 

CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018a; SANGER INSTITUTE 

GENOME RESEARCH, 2018) mostram que duplicações maiores que 5Mb na 

região são patogênicas enquanto duplicações envolvendo 1 a 11 genes foram 

consideradas de significado incerto. Os dados do DGV e CLINVAR mostraram a 

ocorrência de duplicação envolvendo o gene F7 em dois indivíduos 

fenotipicamente normais. No entanto, variante de ganho de número de cópias 

abrangendo o F7 foi descrita em indivíduo com atraso no desenvolvimento, 

deficiência intelectual, comportamento do espectro do autismo e atraso de fala e de 

linguagem expressiva, fissura labiopalatina e fácies anormal (SANGER INSTITUTE 

GENOME RESEARCH, 2018). O gene F7 codifica o fator VII de coagulação, que é 

o zimogênio da protease sérica FVIIa, uma glicoproteína dependente da vitamina K 

F7 
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que participa da via extrínseca da coagulação sanguínea (O'HARA et al., 1987; 

SALINAS-TORRES et al., 2018). A deficiência de FVII é um distúrbio de 

sangramento autossômico recessivo com gravidade variável, dependendo dos 

níveis e atividade do antígeno de FVII. A deficiência completa de FVII está 

associada a uma diátese hemorrágica grave, mas, nas formas menos graves, as 

principais manifestações clínicas são epistaxes recorrentes, hematomas em 

contusões menores e menorragia (MILLAR et al., 2000; RICCARDI et al., 2015). 

Pela metodologia utilizada não é possível estabelecer o tamanho da 

duplicação na região subtelomérica do 13q, no entanto o indivíduo 36 não 

apresentou fenótipo facial característico da trissomia completa do cromossomo 13, 

como observado nos rearranjos microscópicos, sugerindo uma alteração menor. 

Em comum com os indivíduos com variantes de número de cópias envolvendo a 

região da sonda F7, o indivíduo 36 apresentou a fissura e o distúrbio de 

comportamento. Ele apresenta ainda, cardiopatia congênita, uma anomalia maior 

que associada à fissura de palato é indicativo de quadro sindrômico. Para 

esclarecimento etiológico desse caso e, orientação mais adequada à família é 

necessário exame mais refinado, como aCGH. 

 

 

4.2.2 Descrição clínica e análise MLPA dos indivíduos 41 e 46  

 

A análise de MLPA para síndromes de microdeleção conhecidas (P064) 

detectou deleção na região 22q11 nos indivíduos 41 e 46. Em ambos os casos, a 

alteração foi confirmada por meio de kit específico para essa região (P250) (Figura19). 

Localização genômica da região 22q11.2 está ilustrada na Figura 20. 
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Figura 19 - Gráfico da análise MLPA P064 ilustrando o conjunto de sondas 
subteloméricasna região 22q11 (a). Quadrados verdes representam as 
sondas sem alteração (duas cópias do gene) e os quadrados vermelhos, a 
deleção das sondas DGCR8, CLTCL1, ZNF74, GNB1L, SNAP29, MED15, 
CDC45 (uma cópia do gene). A figura à esquerda (b) representa a 
confirmação da deleção por meio da análise MLPA P250 (sondasDGCR8, 
HIRA, TBX1_1, CLTCL1, CLDN5, ZNF74, GP1BB, TXRND2, TBX1_2, 
KLHL22, MED15, 10p14.4, SNAP29, LZTR1, CDC45L) (quadrados 
vermelhos) 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 20 - Localização genômica da região 22q11.2 (chr22:20,982,013-20,999,038). Bandas de 
acordo com o UCSC 

 

Abaixo segue a descrição clínica de ambos os casos separadamente. A 

discussão dos casos foi realizada em conjunto. 

 

 

a b 

http://genome.ucsc.edu/
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Indivíduo 41: sexo masculino, 11 anos, segundo filho de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: sem intercorrências gestacionais, parto 

normal, a termo, com peso de 3.000 g e 48 cm de comprimento. 

História familial: Idade materna na concepção 31 anos.  

Dados clínicos aos 11 anos: estreitamento bitemporal, fácies grosseira, alongada, 

sobrancelhas varridas no terço lateral, fendas palpebrais discretamente estreitas, 

olhos proeminentes, hipertelorismo ocular, base, ponte e ponta nasais largas, 

orelhas pequenas e anômalas com hélices largos e dobrados (Figura 21), 

cardiopatia congênita, criptorquidia, dificuldade de aprendizado. Cariótipo de 

bandamento G normal. Análise de microrrearranjos por meio da técnica de MLPA 

para região subtelomérica (P036) foi normal e para síndromes de microdeleção 

específicas (P064) mostrou deleção da região 22q11 (Figura 19a). A deleção foi 

confirmada por MLPA P250, que contém 14 sondas específicas para região 22q.11 

(DGCR8, HIRA, TBX1_1, CLTCL1, CLDN5, ZNF74, GP1BB, TXRND2, TBX1_2, 

KLHL22, MED15, 10p14.4, SNAP29, LZTR1, CDC45L) (Figura 19b). 

 

 

Figura 21 - Aspectos faciais do indivíduo 41, aos 4 
anos de idade  

 

Indivíduo 46: sexo masculino, 13 anos, filho de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: sem intercorrências gestacionais, parto 

normal, a termo, com peso de 3.100 g e 48 cm de comprimento. 

História familial: Idade materna e paterna na concepção 17 e 25 anos, 

respectivamente.  
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Dados clínicos aos 13 anos: baixa estatura,fronte estreita, fendas palpebrais 

estreitas, nariz alongado, base e ponte nasais altas e largas, boca pequena, 

retrognatia, hipoplasia do arco zigomático e da face média, FLP, orelhas pequenas e 

proeminentes, anti-hélices simplificados (Figura 22), dificuldade de aprendizagem. 

Apresenta traço de anemia falciforme. Cariótipo de bandamento G normal. Análise 

de microrrearranjos por meio da técnica de MLPA para região subtelomérica (P036) 

foi normal e para síndromes de microdeleção específicas (P064) mostrou deleção da 

região 22q11.2. A deleção foi, confirmada por MLPA P250, que contém 14 sondas 

específicas para região 22q11.2 (DGCR8, HIRA, TBX1_1, CLTCL1, CLDN5, ZNF74, 

GP1BB, TXRND2, TBX1_2, KLHL22, MED15, 10p14.4, SNAP29, LZTR1, CDC45L) 

(Figura 19). 

 

 
a= frente;b= perfil esquerdo;c= perfil direito. 

Figura 22 - Aspectos faciais do indivíduo 46 

 

A síndrome de deleção 22q11.2 (SD 22q11.2) é a variante de número de 

cópias mais frequente (CNV) que afeta aproximadamente 1/1.000 fetos e 1/2.000-

4.000 crianças, resultando em achados reconhecíveis, mas variáveis, em múltiplos 

sistemas orgânicos, incluindo anomalias cardíacas, anormalidades palatinas 

(insuficiência velofaríngea, fissura de lábio e/ou palato); imunodeficiência e doença 

autoimune, endocrinopatias (hipoparatireoidismo com hipocalcemia resultante, 

disfunção tireoidiana, deficiência de hormônio do crescimento), diferenças 

geniturinárias e gastrointestinais e anormalidades do desenvolvimento neurológico 

(atrasos cognitivos e envolvimento neuropsiquiátrico) (MCDONALD-MCGINN et al., 

2013). 

a c b 
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Embora a deleção 22q11.2 seja importante causa de morbidade e 

mortalidade ao longo da vida, nenhuma agência governamental de saúde no mundo 

iniciou uma rotina de triagem neonatal, perpetuando relatos de famílias que 

continuam a atravessar uma odisseia diagnóstica, em muitos casos por um período 

prolongado e muitas vezes com consequências adversas (MCDONALD-MCGINN, 

2018; PALMER et al., 2018). A prevalência geral de problemas médicos 

significativos varia de acordo com a idade e o foco muda ao longo do tempo.  Na 

primeira infância há atenção a defeitos congênitos, problemas médicos associados, 

marcos motores e da fala e linguagem. Na idade escolar, as famílias e os cuidadores 

mudam a ênfase para os aspectos acadêmicos e as relações entre pares, enquanto 

nos adolescentes e na idade adulta, todo o foco muda principalmente para as 

discussões em torno da independência, diferenças comportamentais e risco de 

recorrência (MCDONALD-MCGINN, 2018; VO; MCNEILL; VOGT, 2018). 

A deleção 22q11.2 típica é um segmento de 3 Mb abrangendo LCR A-D e 

ocorre em mais de 85% dos casos, enquanto uma deleção menor de 1,5 Mb 

abrangendo LCR A-B compreende aproximadamente 10% dos casos. O fenótipo 

para ambas as deleções é indistinguível e é o típico da síndrome. As deleções da 

LCR C-D são relativamente raras, e o fenótipo associado ainda não é bem 

caracterizado. Na deleção típica, aproximadamente 71% dos casos apresentam 

anomalias palatinas, incluindo insuficiência velofaríngea (42%), fissura palatina 

submucosa (16%), e fissura de palato (11 a 16%) (KAMINSKY et al., 2011; 

MCDONALD-MCGINN; SULLIVAN, 2011). De acordo com Vieira et al. (2015) e 

Panamonta et al. (2016), casos de fissura palatina com presença de sinais clínicos 

adicionais da síndrome de deleção 22q11.2, como face longa, pálpebras 

encapuzadas, nariz típico, insuficiência velofaríngea, atraso no desenvolvimento, 

atraso na fala, dificuldades de aprendizagem, cardiopatias congênitas conotruncais, 

fácies, imunodeficiências, hipoparatireoidismo e distúrbios neuropsiquiátricos, é 

indicativo o teste da deleção 22q11.2. 

Os indivíduos 41 e 46 apresentaram quadro clínico atípico para a deleção do 

22q11, o que dificultou o diagnóstico clínico da SD22q11. Sinais clínicos comuns na 

deleção do 22q11, como dificuldade de aprendizagem e cardiopatia, presente nos 

indivíduos, também são característicos de outras síndromes craniofaciais. O padrão 

facial (facial gestalt) dos indivíduos, no entanto, não é, reconhecidamente, típico 
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para a síndrome da deleção do 22q11.2. Em cada um dos indivíduos, a combinação 

de sinais clínicos faciais menores foi diferente. Outro achado que dificultou o 

diagnóstico clínico foi a presença de fissura de lábio e palato, achado incomum para 

esse diagnóstico. 

A fissura de lábio com ou sem fissura de palato é observada em apenas 2% 

dos casos (MCDONALD-MCGINN; SULLIVAN, 2011; SANDRI, 2011). Sandri (2011) 

observou deleção de 2Mb dentro da região típica de 3Mb no 22q11 em uma menina 

(6 meses de idade) com fissura de lábio e palato sem outros sinais clínicos da 

síndrome da deleção do 22q11. A mãe da criança, no entanto, apresentou sinais 

clínicos da síndrome da deleção do 22q11.2, incluindo voz hipernasalizada, atraso 

na aquisição da fala e dificuldade de aprendizagem, sendo portadora da mesma 

deleção. De acordo com o autor, a presença de fissura de lábio e palato em um 

indivíduo com deleção do 22q11 demonstra a importância de incluir esse tipo de 

fissura no critério de diagnóstico. Outro caso de deleção 22q11.2 com fissura de 

lábio e palato foi relatado por Williams et al. (2016).  

Segundo McDonald-McGinn et al. (2013) a variabilidade fenotípica 

observada em indivíduos com SD 22q11.2 pode ser devida a variantes adicionais no 

cromossomo não deletado, que, em alguns casos, desmascaram uma condição 

autossômica recessiva e, em outros casos, simplesmente contribui para a presença 

de achados atípicos. Variantes em um único gene, como, por exemplo, no gene 

SNAP29, são um dos principais modificadores da expressividade variável em 

indivíduos com SD de 22q11.2. De acordo Panamonta et al. (2016) os indivíduos 

com deleção do 22q11 que apresentem fenótipo atípico exigem que o clínico 

considere a possibilidade de um diagnóstico concomitante, como uma condição 

genética relacionada à causada pela microdeleção 22q11.2 ou, uma condição 

etiologicamente independente.  

Pela metodologia utilizada (MLPA P064 e P250) não foi possível identificar 

se a deleção da região 22q11.2 estava além dos limites das sondas, o que poderia 

justificar o fenótipo atípico ou se havia um rearranjo complexo envolvendo outras 

regiões cromossômicas. Nenhuma outra síndrome monogênica pode ser 

considerada para os indivíduos 41 e 46.  

Devido ao fenótipo atípico relacionado à deleção do 22q11.2 nos indivíduos 

41 e 46 sugere-se que indivíduos com fissura de lábio e palato com dificuldade de 
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aprendizagem, com ou sem atraso no desenvolvimento e/ou distúrbio de 

comportamento, sejam testados para deleção do 22q11.2 por meio da técnica de 

MLPA P064 e/ou P250 para triagem da deleção e, quando possível, pela técnica de 

aCGH para definição do ponto ou pontos de quebra, para melhor manejo do 

indivíduo e orientação adequada para família.   

 

 

4.3 INDIVÍDUOS COM MLPA P036 E P064 NORMAIS QUE TIVERAM EXAMES 

ADICIONAIS ALTERADOS, POSTERIORES A ANÁLISE DE MLPA DESSE 

ESTUDO 

 

Durante o decorrer desse estudo, dois participantes (Caso 20 e 50) que não 

apresentaram deleção ou duplicação pela técnica de MLPA tiveram a possibilidade 

de realizar exames adicionais através de recursos próprios ou em outros serviços de 

saúde. Os dados clínicos dos indivíduos, os resultados dos exames adicionais, bem 

como, sua correlação com o fenótipo, foram dispostos abaixo. 

 

Caso 20: sexo masculino, 2 anos e 7 meses. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: hipertensão arterial materna durante 

toda a gestação sendo necessário uso de medicamento, parto cesáreo, a termo, 

com peso de 3.400 g e 49 cm de comprimento. 

História familial: Idade materna e paterna na concepção 35 e 42 anos, 

respectivamente. O filho mais velho do casal foi referido como normal. 

Dados clínicos aos 2 anos e 7 meses: crânio grande, sobrancelhas grossas, 

fendas palpebrais amplas, olhos grandes, FLP, base e ponte nasal largas, orelhas 

grandes, dígitos alongados (Figura 23), displasia de quadril, sobreposição de 

artelhos, ADNPM, atraso na aquisição da fala e da linguagem, distúrbio de 

comportamento (movimentos repetitivos). Cariótipo com bandamento G mostrou 

46,X,Yqh-. Análise de microrrearranjos por meio da técnica de MLPA para região 

subtelomérica (P036) e para síndromes de microdeleção específicas (P064) foi 

normal. Pesquisa molecular de cromossomo X-Frágil por meio da reação em cadeia 

da polimerase sensível a metilação e triplet-primed PCR mostraram padrão de picos 

compatível com mutação completa, isto é, acima de 200 repetições CGG. Análise da 
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região de sítio frágil na mãe do indivíduo20 mostrou a presença de um alelo com 20 

repetições e um alelo com 80 repetições, este último caracterizando a pré-mutação.  

 

Figura 23 - Aspectos faciais do indivíduo 20 

 

O caso 20 apresentou importante distúrbio de comportamento associado à 

fissura de lábio e palato. De acordo com informações fornecidas pela família 

posteriormente ao exame de MLPA, devido a alguns comportamentos típicos como 

rodar em volta do eixo do próprio corpo, movimentos repetitivos, e ―flap‖, foi indicado 

investigação de sítio-frágil na região do Xq27.3. A análise mostrou expansão de 

trinucleotídeos CGG (mais de 200 repetições) na região 5′ não traduzida do gene 

FMR1 (fragile-X mental retardation 1) (Figura 24), possibilitando o diagnóstico 

molecular da síndrome do X-frágil para esse indivíduo. 

 

 
Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 24 - Localização genômica do gene FMR1 (chrX:147,909,431-147,911,817). Bandas de 
acordo com o UCSC  

 

A síndrome do X-frágil é a causa mais comum de deficiência intelectual em 

meninos (SAUL; TARLETON, 2012), afetando 1 em 4.000-5.000 indivíduos do sexo 

masculino e 1 em 4.000-8.000 no sexo feminino, respondendo por aproximadamente 

2% dos diagnósticos de deficiência intelectual (HAGERMAN et al., 2017). Além da 

http://genome.ucsc.edu/
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deficiência intelectual, os indivíduos afetados também apresentam macrocefalia, face 

longa, frontal e queixo proeminentes, orelhas salientes, frouxidão articular, 

macroorquidia após a puberdade, hipersensibilidade a estímulos sensoriais, 

hiperatividade, distúrbios do sono, problemas motores, convulsões e transtorno do 

espectro do autismo (HOYOS; THAKUR, 2017; D'ANNESSA; CICCONARDI; DI 

MARINO, 2019). Aproximadamente 50% dos meninos e 20% das meninas com 

síndrome do X-frágil têm diagnóstico de transtorno do espectro autismo 

(KAUFMANN et al., 2017). Fissura orofacial não é um achado comum na síndrome 

do X-frágil (LACHIEWICZ et al., 1991; LOESCH;HAY; SHEFFIELD, 1992; 

GIAMPIETRO et al., 2006). 

Na maioria dos casos, a síndrome do X-Frágil ocorre devido à expansão dos 

trinocleotídeos CGG localizado na região 5′ não traduzida do gene FMR1.Em 

indivíduos normais as repetições de trinucleotídeos CGG variam de 5 a 55, mas 

podem se expandir devido a erro de alinhamento entre os cromossomos X, na 

linhagem materna, resultando em crossing-over desigual (D'ANNESSA; 

CICCONARDI; DI MARINO, 2019). O American College of Medical Genetics and 

Genomic classifica as expansões CGG em normais (5 a 44 repetições), 

intermediárias (45 a 54 repetições), pré-mutação (55 a 200 repetições) e mutação 

completa (mais de 200 repetições). A mutação completa leva à hipermetilação na 

ilha CpG da sequência repetitiva e, consequentemente, a inativação do gene FMR1. 

O silenciamento transcricional do gene FMR1 leva a ausência da proteína FMRP 

(Fragile Mental Retardation Protein), a qual está envolvida em diferentes etapas do 

metabolismo do mRNA, incluindo estabilidade, maturação, transporte e tradução. A 

FMRP é expressa em todos os tecidos, sendo altamente expressa em testículos, 

ovários e cérebro. Ela interage com outras proteínas, mRNAs, microRNAs e 

pequenos RNAs não-codificantes, sendo essencial durante o desenvolvimento 

embrionário do sistema nervoso e, ainda, na plasticidade sináptica, um processo 

subjacente à aprendizagem e à memória (HOYOS; THAKUR, 2017; 

D'ANNESSA;CICCONARDI; DI MARINO, 2019). Na síndrome do X-frágil, a 

desregulação da síntese da proteína durante o desenvolvimento de sinapses, afeta o 

processo e plasticidade cerebral, levando à deficiência intelectual (HOYOS; 

THAKUR, 2017). 

A prevalência da pré-mutação varia de aproximadamente 1 em 250 a 1 em 
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813 homens e aproximadamente 1 em 110 a 1 em 270 mulheres (TASSONE et al., 

2012; HUNTER et al., 2014; HAGERMAN et al., 2017). O mecanismo patogenético 

para a pré-mutação (55 a 200 repetições) é diferente. Em portadores da pré-

mutação, o gene não é silenciado, mas ocorre aumento na transcrição de RNA do 

FMR1, proporcionalmente relacionado ao número de repetições CGG e redução na 

tradução do RNAm para proteína FMR1 (ganho de função). O excesso de RNAm 

leva a desregulação da expressão de diversas proteínas e, ainda, a inclusão celular 

desse RNAm em diversos tecidos, tais como sistema nervoso central e periférico, 

células pituitárias e células de Leydig, entre outras (KENNESON; WARREN, 2001; 

KENNESON et al., 2001; HOYOS; THAKUR, 2017). Aproximadamente 20% das 

mulheres com pré-mutação desenvolverão insuficiência ovariana primária associada 

ao X-frágil (SHERMAN; PLETCHER; DRISCOLL, 2005; HAGERMAN et al., 2017). 

As portadoras da pré-mutação apresentam, ainda, risco para outras comorbidades, 

incluindo várias condições neurológicas, psiquiátrica, reprodutivas, endócrinas e 

autoimunes (HOYOS; THAKUR, 2017; D'ANNESSA; CICCONARDI; DI MARINO, 

2019). Cerca de 40% dos indivíduos do sexo masculino e 16% dos indivíduos do 

sexo feminino (50 anos ou mais) portadores da pré-mutação desenvolverão 

síndrome de tremor/ ataxia associada ao X-frágil, um distúrbio cerebelar 

neurodegenerativo progressivo com ataxia da marcha e tremor intencional, ataxia 

cerebelar, neuropatia e declínio cognitivo (HOYOS; THAKUR, 2017; HAGERMAN; 

HAGERMAN, 2016; HAGERMAN et al., 2017; D'ANNESSA; CICCONARDI; DI 

MARINO, 2019). Depressão, ansiedade, hipertensão, síndrome das pernas 

inquietas, apneia do sono, enxaqueca, fibromialgia e hipotireoidismo são mais 

comuns em portadores de pré-mutação (HAGERMAN; HAGERMAN, 2016).  

Há ainda casos nos quais alguns indivíduos com síndrome do X-Frágil 

apresentam mosaicismo para as repetições CGG, com algumas células contendo 

alelos com mutação completa e outras contendo alelos de pré-mutação. Outros 

indivíduos com síndrome do X-Frágil, podem, ainda, ter mosaicismo de metilação, 

com algumas células contendo alelos FMR1 metilados e outras células com alelos 

FMR1 não metilados. Ambos os tipos de mosaicismo produzirão a proteína FMRP, 

de modo que esses indivíduos possam ter distúrbios cognitivos e comportamentais 

menos severos do que aqueles com a mutação completa (completamente metilada), 

nos quais a FMRP está ausente (HAGERMAN et al., 2017).  
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O caso 20 do presente estudo apresentou mais de 200 repetições da tríade 

CGG, caracterizando o diagnóstico da síndrome do X-frágil. A pouca idade do 

indivíduo (2 anos e 7 meses na última avaliação genético-clínica), associada ao 

conjunto de sinais clínicos inespecíficos (fissura de lábio e palato, atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e distúrbio de comportamento) dificultaram o 

diagnóstico clínico. Como aproximadamente 30% das crianças com a síndrome do 

X-frágil não apresentam sinais clínicos dismórficos óbvios, o geneticista, muitas 

vezes, depende de características comportamentais para fazer o diagnóstico clínico 

(HAGERMAN, 2002). A síndrome do X-Frágil geralmente não é diagnosticada antes 

dos 8-9 anos de idade (BAILEY et al., 2009). A idade média de diagnóstico da 

síndrome do X-frágil nos Estados Unidos é de 3 anos, uma vez que as 

características físicas típicas da síndrome são variáveis e as manifestações clínicas 

podem ser bastante atenuadas ou estarem ausentes (BAILEY et al., 2009; 

HAGERMAN et al., 2017; RAY et al., 2017). Os sinais faciais e comportamentais se 

tornam mais acentuados na puberdade (BAILEY et al., 2009; HAGERMAN et al., 

2017; RAY et al., 2017). Bailey et al. (2009) e Hagerman et al. (2017) consideram 

que, como o atraso de linguagem é a apresentação inicial na maioria das crianças, o 

teste para X-frágil deve ser indicado para crianças que não estão falando aos 2 a 3 

anos de idade.  

O transtorno do espectro do autismo (TEA) está fortemente associado à 

síndrome do X-frágil. Aproximadamente 2 a 6% dos indivíduos com TEA têm a 

síndrome do X-frágil e 50 a 60% dos indivíduos do sexo masculino com síndrome do 

X-frágil têm TEA. Muitos dos RNAm regulados pela proteína FMRP são produtos de 

genes que estão associados ao TEA e, consequentemente, a deficiência da proteína 

leva a uma desregulação de muitas vias associadas ao TEA e algumas evidências 

sugerem que a proteína é deficiente nos cérebros de indivíduos com TEA (FATEMI 

et al., 2010; DARNELL et al., 2011; IOSSIFOV et al., 2012; FATEMI et al., 2013; 

BOLAND et al., 2017; HAGERMAN et al., 2017).  

A definição do diagnóstico molecular posterior ao teste de MLPA realizado 

nesse estudo mostra a importância do seguimento do indivíduo com distúrbio de 

comportamento pelo geneticista clínico e pela equipe interdisciplinar para que, com a 

melhor caracterização do comportamento apresentado, haja o direcionamento 

adequado do teste molecular e, consequentemente, a finalização da odisseia 
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diagnóstica enfrentada pelas famílias. O diagnóstico correto para esse indivíduo 

direciona, ainda, o manejo adequado com indicação de terapias cognitivas, atenção 

especial na escola e, possivelmente, no futuro uso de medicamento psiquiátrico se 

necessário. Dados da literatura mostram que o indivíduo com X-frágil necessita de 

várias terapias, incluindo intervenção precoce de fala e linguagem, fisioterapia e 

terapia ocupacional com uma abordagem de integração sensorial (UTARI et al., 

2010; HAGERMAN et al., 2017). Se o diagnóstico for feito aos 2 anos, a criança se 

beneficiará com a aplicação do modelo de intervenção precoce de Denver 

(DAWSON et al., 2010, 2012) ou outra forma de intervenção de análise 

comportamental aplicada. O manejo das manifestações comportamentais também 

pode incluir terapias farmacológicas, com uso de medicamentos psicotrópicos 

convencionais que incluem estimulantes, inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina e, em alguns casos, antipsicóticos (SHERMAN; PLETCHER; DRISCOLL, 

2005; HAGERMAN et al., 2009; WIROJANAN et al., 2009; TORRIOLI et al., 2010; 

HAGERMAN et al., 2017). 

A mãe do indivíduo 20, portadora da pré-mutação não apresentou, até o 

momento desse estudo, nenhum sinal clínico associado à expansão de 

trinucleotídeos. Por ser portadora da pré-mutação e apresentar risco potencial de 

aumento da expansão recebeu aconselhamento genético adequado. As mulheres 

que são portadoras de pré-mutação têm um risco de 50% de transmitir um alelo 

anormal (pré-mutação ou mutação completa) em cada gestação. Em geral, o risco 

de uma pré-mutação materna se tornar uma mutação completa na transmissão para 

sua prole está correlacionado com o número de repetições de trinucleotídeos CGG 

na pré-mutação. Para pequenas pré-mutações, a interrupção das repetições de 

CGG por repetições ocasionais de AGG pode ajudar a avaliar o risco de expansão 

do CGG para uma mutação completa durante a transmissão de mãe para filho. 

Nesse sentido, a presença de interrupções do AGG, além do número de repetições 

CGG e da idade materna, tem um papel no risco de repetição da expansão durante 

a transmissão e deve ser incorporada ao processo de aconselhamento genético 

(NOLIN et al., 2011; YRIGOLLEN et al., 2012; NOLIN et al., 2013; YRIGOLLEN et 

al., 2014). Aproximadamente 16% das transmissões maternas de um alelo 

intermédio (45 a 54 repetições) podem ocasionalmente ter uma pequena variação no 

tamanho da repetição (isto é, uma alteração de 1 ou 2 repetições) e os filhos estão 
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em risco insignificante de serem afetados. Alelos intermediários variando de 50 a 54 

repetições podem ser um pouco mais instáveis do que aqueles com menos de 50 

repetições e, potencialmente podem se tornar uma pré-mutação (>55 repetições) 

(NOLIN et al., 2011). Os indivíduos diagnosticados com síndrome do X-frágil 

geralmente têm muitos membros da família com alelos de pré-mutação ou mutação 

completa (TASSONE; HALL, 2012; HAGERMAN et al., 2017). 

Caso 48: sexo masculino, 2 anos e 6 meses, filho de casal não consanguíneo. 

Dados gestacionais, perinatais e familiais: sem intercorrências gestacionais, pré-

termo, com peso de 2.800 g e 45,5 cm de comprimento. 

História familial: Idade materna e paterna na concepção 36 e 42 anos, 

respectivamente.  

Dados clínicos aos 2 anos e 6 meses: discreto estreitamento bitemporal, aparente 

hipertelorismo ocular, cílios longos, epicanto bilateral, FLP (Figura 25), forame oral 

pérvio, ADNPM, atraso na aquisição da fala e de linguagem, déficit pôndero-

estatural. Cariótipo de bandamento G normal. Análise de microrrearranjos por meio 

da técnica de MLPA para região subtelomérica (P036) e para síndromes de 

microdeleção específicas (P064) foram normais. Análise de microrrearranjos pela 

técnica de SNParray e marcadores não polimórficos, realizado mostrou duplicação 

intersticial de 426 kb no cromossomo X com as seguintes coordenadas 

GRCh37/hg19 Xq 27.2 [chrX:140,353,243-140,779,447]x2 (Figura 26). 

 

 
a= frente; b= perfil esquerdo; c= perfil direito 

Figura 25 - Aspectos faciais do indivíduo 48 

 

a c b 
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Fonte:http://genome.ucsc.edu(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, 2018). 

Figura 26 - Localização genômica da região deletada (chrX:140,353,243-140,779,447). Bandas de 
acordo com o UCSC 

 

O indivíduo 48 apresentou sinais clínicos faciais menores, fissura de lábio e 

palato e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e atraso na aquisição da fala. 

A análise de MLPA P036 e P64 foi normal e o array de SNP mostrou duplicação 

pequena de aproximadamente 426 pares de bases envolvendo os genes SPANXA2-

OT1, SPANXA1, SPANXA2 e LOC645188. 

Análise no banco de dados ClinVar(NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018a) mostra variações pequenas envolvendo 

essa região classificada como benigna ou provavelmente benigna. Em um indivíduo 

com três cópias da região GRCh37/hg19 Xq27.2 [chrX:140,353,121-140,738,390], 

envolvendo os mesmos genes duplicados no caso 50, considerada como 

provavelmente benigna, foi observado atraso no desenvolvimento. Em outro 

indivíduo com a duplicação (duas cópias e, provavelmente, sexo masculino), 

considerada benigna, foi observado cardiopatia congênita complexa.  

A proteína espermática humana associada ao núcleo dos genes do 

cromossomo X (SPANX,Sperm Protein Associated with the Nucleus, X) compreende 

uma família de quatro genes (SPANXA1 (OMIM*300305)(JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY, 2007a), SPANXA2 (OMIM*300493) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 

2014), SPANXC (OMIM*300330) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2007b) e 

SPANXD (OMIM*300670) (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2007c) que codificam 

antígenos específicos de câncer/testículos que são alvos potenciais para 

imunoterapia no câncer. Esses genes parálogos, altamente semelhantes, se 

agrupam no cromossomo X em Xq27.2, dentro de uma região de aproximadamente 

800 kb (WESTBROOK et al., 2000; KOUPRINA et al., 2004). O SPANXA1, é mais 

frequentemente expresso em linhagens celulares de melanoma e glioblastoma 

(ZENDMAN et al., 2003). O SPANXA2-OT1 (SPANXA2 OverlappingTranscript 1) é 

um gene de RNA não-codificante e oLOC645188 é um gene codificador de proteína 

não caracterizado com expressão restrita ao testículo (STELZER et al., 2016). 

http://genome.ucsc.edu/
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A presença da duplicação Xq27.2 em indivíduos normais e a 

inespecificidade dos achados clínicos nos dois indivíduos descritos com essa 

alteração e fenótipo anormal (atraso no desenvolvimento e cardiopatia), caracterizou 

essa variação como benigna. O caso 48 desse estudo também apresenta achados 

inespecíficos (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, cardiopatia congênita e 

atraso na aquisição de fala) associados à fissura de lábio e palato que, embora 

sejam sugestivos de quadro sindrômico, nesse momento, não há subsídios 

suficientes para considerar essa microduplicação (426pb) como o fator etiológico. 

Dessa forma, mesmo com a realização de exame mais refinado do que o cariótipo e 

o MLPA não foi possível finalizar a odisseia diagnóstica desse caso.  O seguimento 

genético clínico com vistas a sinais adicionais informativos associados à possível 

realização de sequenciamento de nova geração (exoma ou genoma completos) para 

identificação de variações gênicas, faz se necessário para elucidar a etiologia nesse 

caso. 
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5  CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos dados obtidos nesse estudo foi possível concluir que: 

 cerca de 11% dos indivíduos com anomalias craniofaciais complexas, 

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou atraso na aquisição 

da fala e/ou distúrbio de comportamento, com cariótipo normal têm 

alteração (ões) submicroscópicas; 

 o MLPA P036 permite a identificação de alterações submicroscópicas em 

indivíduos com anomalia craniofacial complexa, no entanto, não permite 

completa correlação genótipo/fenótipo devido a sua ineficiência em definir 

se há alterações em sondas adjacentes e, consequentemente, o tamanho 

e os pontos de quebra dos rearranjos cromossômicos; 

 a utilização da técnica de MLPA P036, em indivíduos com anomalias 

craniofaciais complexas pode ser aplicada como uma triagem inicial de 

microrrearranjos cromossômicos. No entanto, para o diagnóstico preciso, 

correlação do genótipo e fenótipo e, consequentemente, manejo 

adequado do indivíduo é necessário o emprego de técnicas moleculares 

mais refinadas (aCGH, estudo de sequências repetitivas e/ou metilação e 

sequenciamento de nova geração); 

 o teste MLPA P064 permite identificar deleções na região 22q11.2 em 

indivíduos com fenótipo craniofacial complexo, sem o fenótipo clássico da 

síndrome da deleção 22q11.2; 

 o teste MLPA P064, bem como, a confirmação pelo P250, não permitiram 

esclarecer se outras regiões no 22q11, adjacentes as sondas utilizadas 

no nesses kits, estavam influenciando o fenótipo, no entanto, a utilização 

do MLPA P064 permitiu definir o diagnóstico e, consequentemente, 

melhorar o manejo do indivíduo; 

 o teste MLPA P064 pode ser útil na identificação da deleção do 22q11 em 

indivíduos fissura de lábio (com ou sem palato) associada a atraso na 

aquisição da fala e distúrbio de comportamento, sem fácies típico da 
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deleção do 22q11, podendo ser incluído na rotina de diagnóstico 

molecular do HRAC; 

 a identificação das alterações submicroscópicas pela técnica de MLPA 

P036 e P064, nesse casuística, permite o aconselhamento genético mais 

adequado as famílias. 
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