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pequena parte de um dos 46 cromossomas que constituem cada
célula do nosso corpo - o cromossoma 2. Para o desenvolvimento
saudável, os cromossomas devem conter a quantidade certa de
material – nem a mais, nem a menos. A falta de um pequeno pedaço
de material pode causar alterações no normal desenvolvimento.

O que são Cromossomas?
Os cromossomas são estruturas que se encontram no núcleo das
células do nosso corpo.
Cada cromossoma contém milhares de genes que podem ser vistos
como livros de instruções (ou receitas) e que contêm toda a
informação genética, dizendo ao corpo como se desenvolver, crescer
e funcionar.
Os cromossomas (e genes) estão, normalmente, em pares, sendo
cada elemento do par herdado de um dos progenitores, ou seja 23
têm origem materna e 23 origem paterna. Os seres humanos têm 23
pares de cromossomas, num total de 46 cromossomas individuais.
Destes 46 cromossomas dois são os cromossomas sexuais que
determinam o sexo do individuo. As mulheres têm dois
cromossomas X e os homens têm um cromossoma X e um
cromossoma Y. O restantes 44 cromossomas são agrupados em 22
pares, sendo numerados de 1 a 22, do maior para o mais pequeno.
Cada cromossoma tem um braço curto ou petit (p) (mostrado na
parte superior do diagrama na página 3) e um braço longo (q),
estando os dois braços divididos pelo centrómero.

Deleções cromossómicas
O espermatozóide do pai e o óvulo da mãe têm uma cópia de cada
cromossoma (23 cromossomas). Quando se juntam formam uma
única célula – zigoto - com duas cópias de cada cromossoma (46
cromossomas). Esta célula multiplica-se originando outras iguais a
si mesma (assim como de todos os cromossomas e material
genético),contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do
novo ser. Por vezes, durante a formação do óvulo ou dos
espermatozóides, ou durante o desenvolvimento do zigoto, pelo
complexo processo de replicação, sequências dos cromossomas
podem quebrar ou reorganizar-se de forma diferente do habitual. Na
síndrome de microdeleção 2q23.1 um dos cromossomas 2 está
intacto, tendo o outro cromossoma 2 falta de uma pequena porção
de material no seu braço longo. Atribui-se a esta perda as
alterações clínicas observadas nestes doentes, uma vez que
apresentam apenas uma cópia (em vez das duas habituais) de um ou
mais genes, localizados na sequência em falta. As funções
específicas dos genes nesta região ainda não são totalmente
conhecidas, sendo necessários mais estudos em pacientes com
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alterações que envolvam a região 2q23.1. É importante ter em consideração que outros
genes do indivíduo, o meio ambiente e a personalidade também contribuem para
determinar o seu desenvolvimento e necessidades futuras.

Olhando para a região 2q23.1
Não é possível ver os cromossomas a “olho nu”, mas se os corar e os observar,
ampliados, num microscópio verá que cada um tem um padrão de bandas característico,
com alternância entre bandas claras e escuras, semelhantes às do diagrama do
cromossoma 2 (à direita). A banda 2q23.1 contém cerca de 1,2
milhões de pares de bases. Embora pareça muito grande é,
na realidade, uma região muito pequena, correspondendo a
apenas 0,05% do DNA no cromossoma 2 e a 0,04 % do DNA
total de cada célula. Mesmo ampliando os cromossomas para
cerca de 850 a 1000 vezes do seu tamanho natural, um
cromossoma 2 com a microdeleção em q23.1 parece normal
ao microscópio.
p braço curto
Pessoas que têm falta de material num dos cromossomas diz
-se que são portadoras de uma deleção. Quando essa deleção
(ou perda) é tão pequena que não pode ser vista mesmo sob a
ampliação de um microscópio, trata-se de uma microdeleção.
A microdeleção em 2q23.1 só pode ser encontrada usando a
tecnologia molecular, como os microarrays (array-CGH). Com
esta técnica é possível identificar ganhos e/ou perdas de
pequenas quantidades de DNA ao longo do genoma, sendo
centrómero
possível demonstrar se um determinado gene(s) está, ou não,
presente(s). O gene, MBD5 (localizado nesta região 2q23.1),
tem sido apontado como responsável pela maioria (se não por
todas) das características da síndroma de microdeleção
2q23.1 (ver página 17).
Este guia inclui descrições de pessoas que têm uma
Banda 2q23.1
microdeleção em 2q23.1 e também de pessoas que têm uma
mutação ou deleção do gene MBD5.
1 par de bases = bp
1000 pares de bases = 1Kb
1 Milhão de pares de bases = 1Mb
q braço longo
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O seu geneticista ou conselheiro genético será capaz de o informar sobre os pontos onde
o cromossoma 2 sofreu as quebras, no caso do seu filho. Com uma microdeleção em
2q23.1,o resultado do relatório poderá ser por exemplo:

arr[hg19] 2q23.1(148,867,234-149,172,531)x1
arr

significa que a análise foi feita por array(arr)-CGH (hibridização genómica
comparativa)
hg19
versão 19 do Genoma Humano. Esta é a sequência de DNA de referência,
em que os números se referem às posições dos pares de bases. Quando
surgem novas informações sobre o genoma, o mapa dos genes é
atualizado e surge uma nova versão do Genoma Humano; sempre que esta
situação ocorre as posições dos genes, em número de pares de bases,
pode ser ajustada.
2q23.1
O cromossoma envolvido na deleção é o 2 e a quebra ocorreu no braço
longo (q), na banda 23.1
148,867,234-149,172,531
Os pares de bases entre as posições 148,867,234 e 149,172,531 estão
deletadas. A diferença entre estes números corresponde a 305kb ou 0.305
Mb . Este é o número de pares de bases que estão em falta.
x1
significa que existe apenas uma cópia destes pares de bases (e não duas,
uma em cada cromossoma 2, como normalmente acontece).

Síndrome de microdeleção 2q23.1
A primeira descrição publicada de uma pessoa com a síndrome de microdeleção 2q23.1
foi em 2009. Desde então foram reportados, na literatura médica, cerca de 100 novos
casos. Uma síndrome (S.) é um conjunto particular de características do desenvolvimento
que ocorre num determinado número de pessoas, com um padrão reconhecido e
consistente, como resultado de um acontecimento único. É o que se verifica na
microdeleção 2q23.1. Esta síndrome ocorre com a mesma frequência no sexo masculino
e feminino (Waggenstaller 2007; Jaillard 2009; van Bon 2010; Williams 2010; Chung 2011;
Noh 2012; Chung 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013).

Quanto é que nós sabemos acerca desta microdeleção
2q23.1?
Comparando diferentes crianças e adultos com o S. de microdeleção 2q23.1 verifica-se a
existência de muitas semelhanças. Este guia de informação diz-lhe o que se sabe sobre
essas características comuns. A comparação dos resultados, da análise por array, do seu
filho com os de outros indivíduos reportados, tanto na literatura médica como na Unique,
pode ajudá-lo a ter uma ideia geral do que esperar. Contudo poderá haver diferenças, às
vezes até bastante acentuadas, entre o seu filho e os outros portadores que tenham
resultados aparentemente semelhantes. É muito importante ver o seu filho como um
indivíduo e não fazer comparações diretas com outros com os mesmos resultados nas
análises, até porque cada um de nós é único!
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Características mais comuns do
S. de microdeleção 2q23.1
Cada pessoa com microdeleção em 2q23.1 é única e,
consequentemente, terá diferentes necessidades
médicas. Nenhum dos pacientes aqui reportados tem
todas as suas características listadas neste guia de
informação. No entanto, existem uma série de
características comuns:

 É provável que a criança portadora necessite de






apoio na aprendizagem, variando essa
necessidade de criança para criança.
Convulsões
Atraso na linguagem e na fala
Alterações de comportamento, como a alteração
do espectro autista ou défice de atenção e
hiperactividade
Alterações do sono
Baixa estatura

Quais são as perspectivas?
Aparentemente, e tanto quanto se sabe, as pessoas ditas saudáveis podem desfrutar de
uma vida normal. No entanto, foram reportados 3 casos na literatura médica, entre as
mais de 100 pessoas com esta síndrome, que apresentaram situações de regressão. Um
indivíduo com 44 anos de idade regrediu no comportamento, começando a beliscar-se e
realizando actividades obsessivo-compulsivas. Uma menina de 4 anos, que caminhava
sózinha desde os 28 meses, começou a perder um pouco do seu vocabulário e a
capacidade de andar de forma independente. Outra criança, de 6 anos, foi mostrando
progressivamente dificuldades motoras e de equilíbrio, agravamento do comportamento
e perda da capacidade para desenhar linhas e círculos (Chung 2011; Noh 2012; Hodge
2013).
Infelizmente, uma mulher, que desenvolveu crises convulsivas a partir da idade de 9
meses, morreu aos 26 anos em consequência das convulsões.

Gravidez e parto
Muitas das gestações foram normais e os bebés nasceram na data prevista.
Muitas mães (13/22) de bebés com microdeleção 2q23.1 não tiveram qualquer problema
durante a gravidez; tiveram um parto normal e só descobriram que o seu bebé era
afetado após o nascimento. No entanto, foram relatadas complicações na gravidez em
mães de bebés com uma microdeleção 2q23.1. Dois bebés nasceram de urgência por
cesariana às 35 - 36 semanas. Uma devido a um descolamento da placenta (a placenta
separou-se da parede do útero antes do nascimento), às 30 semanas e outra devido a
uma pré-eclâmpsia (aumento súbito na pressão arterial sanguínea e a presença
excessiva de proteína na urina) que, se não tratada, pode ter complicações graves para a
mãe e para o bebé. Dois bebés foram descritos como tendo uma restrição do
crescimento intra-uterino (RCIU). Este termo é usado para descrever os bebés cujo
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crescimento no útero diminuiu, pelo que são mais pequenos do que o esperado para o
número de semanas de gestação. Esta situação conduziu à indução de um parto às 36
semanas. O outro bebé com RCIU foi diagnosticado com refluxo renal durante a
ecografia. Esta condição, juntamente com a pré-eclâmpsia da mãe, resultou na indução
do parto às 32 semanas. Noutro caso reportado a mãe ficou muito doente durante a
gravidez devido a doença celíaca não diagnosticada (intolerância ao glúten). Outra
descrição refere uma mãe que apresentou uma redução na quantidade de líquido
amniótico e um aumento na sua pressão arterial sanguínea, desencadeando às 28
semanas o trabalho de parto, pré-termo, razão pela qual foi colocada em repouso
absoluto. Outro bebé descrito mostrou diminuição dos movimentos fetais. Um bebé
mostrou na ecografia das 20 semanas um aumento no rim direito, tendo nascido de
cesariana às 38 semanas devido à elevada pressão arterial da mãe (Jaillard 2009; van
Bon 2010; Williams 2010; Noh 2011; Bonnet 2013; Unique).

Os primeiros sinais e idade no
momento do diagnóstico
Para muitas crianças os primeiros sinais de
síndrome de microdeleção 2q23.1 são atrasos nas
etapas do desenvolvimento, como o atraso no
sentar, no andar e na fala. Outras foram
diagnosticadas devido a problemas de
aprendizagem ou comportamento. Muitas das
crianças reportadas foram previamente
estudadas para despistar outras síndromes, que
apresentam características semelhantes à
microdeleção 2q23.1, como por ex. as síndromes
de Angelman, de Rett e de Smith-Magenis, e que
são todas bem conhecidas pelas suas
características comportamentais específicas (van
Bon 2010; Unique). A idade do diagnóstico variou
na literatura médica de um bebé de 6 meses a um
homem com 44 anos (Hodge 2013; Unique).

Alimentação e crescimento
Alimentação e crescimento podem estar afetados em crianças com síndrome de
microdeleção 2q23.1.
Cerca de metade das pessoas com esta síndrome de microdeleção 2q23.1 apresentam
restrição de crescimento e /ou baixa estatura. A maioria dos pesos ao nascimento,
registados na Unique, estavam dentro dos parâmetros normais, com uma média de 3,28
kg (7lb 4oz), sugerindo que para a maioria o atraso de crescimento não começou antes do
nascimento. No entanto, quatro dos 26 bebés reportados na literatura e/ou membros da
Unique tiveram um baixo peso ao nascimento (menos de 2,6 Kg). Quatro outros bebés
nasceram antes das 36 semanas(Jaillard 2009; Chung 2010; van Bon 2010; Williams
2010; Motobayashi 2011; Talkowski 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013; Unique).

A média de peso ao nascimento, de partos a termo ou perto de termo, variou
entre os
1,134 kg (2lb 8oz) e 4,3 kg (9lb 8oz).
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Após o nascimento, os bebés tendem a crescer mais lentamente do que o usual, com
uma pequena minoria de bebés descritos como “incapazes de atingir os parâmetros
normais de desenvolvimento”. Este termo é usado para descrever um bebé que tem
pouco ganho de peso e apresenta défice de crescimento físico durante um período de
tempo. Dificuldades de alimentação nos bebés também podem ser um problema. A
hipotonia (baixa tonicidade muscular) é comum em bebés com síndrome de
microdeleção 2q23.1 o que pode conduzir a dificuldades na sucção e capacidade de
engolir. Bebés com um palato alto também podem ter dificuldade de sucção e deglutição.
A hipotonia também pode afectar o tubo digestivo e contribuir para o refluxo
gastroesofágico (retorno do alimento ao esófago). Este problema pode ser controlado
alimentando o bebé lentamente ao mesmo tempo que o coloca numa posição semivertical e, quando necessário, levantar um pouco a cabeceira da cama para dormir. Se
estas medidas não forem suficientes, espessantes alimentares e medicamentos para
inibir o ácido gástrico podem ser prescritos para controlar o refluxo. No entanto, alguns
bebés podem necessitar de uma fundoplicatura do estômago (uma operação cirúrgica
para melhorar a ação da válvula existente entre o estômago e o esófago) (Jaillard 2009;
Chung 2010; van Bon 2010; Williams 2010; Motobayashi 2011; Talkowski 2012; Bonnet
2013; Hodge 2013; Unique).
Obesidade associada à hiperfagia (apetite aumentado) foi reportada na literatura médica
em quarto portadores, embora não tenha sido relatada em qualquer membro da Unique
(van Bon 2010; Talkowski 2012; Hodge 2013; Shichiji 2013; Unique).
"Ela não se alimenta, nem mesmo se pegar no alimento. Ela engasga-se até com um
puré de banana e não come um biscoito ou algo parecido "- 18 meses

Habilidades motoras (sentar, movimentar-se e andar)
Crianças com síndrome de microdeleção 2q23.1 mostram frequentemente atrasos em
aprender a sentar-se e andar.
Quase todas as crianças, para as quais foram reportadas as fases do desenvolvimento
motor, mostraram atrasos, o que significa que para estas crianças o rebolar, sentar,
gatinhar e andar poderá demorar mais tempo...
De acordo com a informação descrita a capacidade de rebolar é conseguida entre os 3 e
os 15 meses (com uma média de 8 meses); sentar-se sozinho acontece
entre os 8 meses e os 2 anos (com a média no 1º ano); gatinhar é conseguido
entre os 10 meses e os 4 anos (média nos 19 meses) e caminhar acontece entre o ano e
os 5 anos (com a média nos 2 anos e 4 meses). Na literatura médica foi reportado o caso
de um menino de 10 anos de idade que conseguia estar de pé, independente, por breves
períodos de tempo embora não conseguisse caminhar (Chung 2010; van Bon 2010;
Williams 2010; Motobayashi 2011; Noh 2011; Talkowski 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013;
Unique).
Uma das causas do atraso na mobilidade em crianças com a microdeleção 2q23.1 é a
hipotonia, que é comum nestes casos (30/42). Esta condição faz com que seja difícil pegar
nestas crianças ou bebés, que parecem muito flexíveis. Esta situação geralmente
melhora e pode até desaparecer com fisioterapia e exercícios (Chung 2010; van Bon
2010; Williams 2010; Noh 2011; Talkowski 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013;Unique).
Um certo número de pessoas com síndrome de microdeleção 2q23.1 é descrito como
tendo uma ataxia (instável ou descoordenada), o que causa dificuldades com o equilíbrio
pelo que são muitas vezes descritos como desajeitados (Jaillard 2009; Chung 2010; van
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Bon 2010; Noh 2011; Talkowski 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013;Unique).
"Ela não rebola com o propósito de chegar a um objecto. Ela não se consegue sentar
sozinha. Consegue-se sentar por alguns minutos e depois cai. Ela adora brincar com
blocos "- 16 meses
"Ela tem problemas sérios de equilíbrio. Rastejou aos 14 meses e bateu palminhas
aos 15 meses e meio. Ela tem algumas capacidades motoras básicas (grosseiras e
finas). Gosta de se por em pé quando está perto de um móvel. Não anda, mas dá
passos laterais segurando-se à mobília"- 18 meses
"Ela caminha e frequenta uma aula de ginástica pré-escolar. Tem problemas de
coordenação e é desajeitada "- 4 anos
"Ela corre, caminha e trepa. Adora brincar no parque infantil – o baloiço e a escalada
são os seus favoritos "- 5 anos e meio
"Ele senta-se, anda e sobe escadas, sendo incapaz de saltar (tipo pé-coxinho) está em
constante movimento. Gosta de trepar e correr "- 5 anos e meio
"Ela parece desequilibrada, lenta e fica cansada. Para subir escadas tem que se
segurar ao corrimão. Ela gosta do parque infantil, mas sobretudo para observar "- 7

anos
"Ele usa próteses e tem bons movimentos físicos, embora possa ser desajeitado.
Consegue sentar-se, andar, subir e descer escadas lentamente. Consegue saltar.
Aprendeu a andar tarde, aos 3 anos, e usou um andarilho durante vários meses antes
de caminhar de forma independente. As sessões de fisioterapia e terapia ocupacional
fizeram uma enorme diferença, tendo contribuído para a melhoria da sua qualidade
de vida. Ele ainda usa próteses e provavelmente vai usá-las para o resto da sua vida
"- 9 anos

Habilidades motoras finas e cuidados pessoais
As habilidades motoras finas podem estar afetadas em crianças com a síndrome de
microdeleção 2q23.1
A hipotonia também pode afetar as habilidades motoras em crianças com esta síndrome,
que podem demorar mais tempo a aprender a agarrar os brinquedos e segurar no
biberão ou num copo. Isso pode levar a atrasos nestas crianças, na capacidade de
comerem sozinhas, vestirem-se (fechos éclair e botões podem ser especialmente
problemáticos) e segurar numa caneta para escrever ou desenhar. O uso de talheres
com cabos mais grossos, chávenas e copos com asas e terem os alimentos cortados tem
ajudado algumas crianças. Para as que têm problemas em controlar um instrumento de
escrita (canetas, lápis) o uso de um teclado de computador ou ecrã sensível ao toque
pode muitas vezes ser mais fácil.
Uma criança de 4 anos de idade é capaz de rabiscar e colocar dois cubos para construir
uma torre, mas é incapaz de se vestir sozinha. Esta tarefa já é conseguida por crianças
de 7 anos de idade (Chung 2010; von Bon 2010; Noh 2011;Unique).
O uso independente da casa de banho também pode ser afetado. Foi reportado um
menino de 7 anos de idade que conseguiu atingir o controlo urinário e intestinal aos 6
anos. Um de 9 anos de idade tem o controlo da bexiga mas ainda não controla
totalmente o intestino. Um de 5 anos e outro de 7 usam ambos fraldas, durante o dia e à
noite. Outro de 4 anos usa a casa de banho durante o dia, mas usa fralda à noite (van Bon
2010; Unique)
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"Ela segurou autonomamente o biberão aos 14
meses mas ainda se cansa rapidamente e tem
que ter ajuda. Ela consegue agitar uma roca mas
deixa-a cair facilmente "- 16 meses
"Ela segurou os seus brinquedos aos 10 meses e
o biberão aos 13 meses "- 18 meses
"Ela tem dificuldade em controlar a sua força e
usa toda a sua mão. Nós ajudamo-la a brincar,
por exemplo a fazer um puzzle ou quebracabeças "- 4 anos
"As suas capacidades motoras finas estão muito
atrasadas e equivalem às de uma criança de 18
meses a 2 anos e meio de idade. Ela tem terapia
ocupacional, terapia de alimentação e utiliza
talheres com cabos grossos. Ela ainda usa
fraldas e precisa de ajuda 98% do tempo. A única
coisa que ela faz independentemente é calçar os
sapatos de ténis"- 5 anos e meio
"Ele agarra de forma muito básica os talheres e não gira adequadamente uma colher,
de tal modo que se suja a comer. Ele ainda usa fraldas tanto de dia como de noite.
Consegue escovar e lavar os dentes, mas com dificuldade. Despe-se facilmente, mas
precisa de ajuda para se vestir "- 5 anos e meio
"Ela tem dificuldade em usar utensílios e tesouras, e treme quando segura um copo.
Sempre que segura algo os seus pulsos parecem fracos e as suas mãos têm
dificuldade em segurar o objeto. Ela tem tido terapia física e ocupacional "- 7 anos
"Ele tem muita dificuldade a escrever e a sua escrita é ilegível. A baixa tonicidade
muscular torna a escrita muito difícil, de modo que os trabalhos escolares são um
grande desafio. Ele começou a usar um computador chamado Alphasmart no 1º ano
o que tem sido útil. Ele consegue vestir-se, mas é muito lento "- 9 anos

Aprendizagem
Crianças com síndrome de microdeleção 2q23.1 têm muitas vezes dificuldades de
aprendizagem (e défice intelectual).
Todas as crianças descritas até à data têm dificuldades de aprendizagem de nível
moderado a grave. De 16 pessoas com um nível conhecido de dificuldade de
aprendizagem uma foi descrita como tendo dificuldades a nível ligeiro, dois a nível
ligeiro a moderado, quatro a nível moderado, dois de moderado a grave e cinco têm
dificuldade de aprendizagem grave. Duas outras crianças foram descritas como tendo
dificuldades de aprendizagem significativa. Um número de crianças são hiperativas ou
são descritas como tendo dificuldades de concentração, sendo fácil distraírem-se, o que
pode tornar a aprendizagem um desafio (ver página Comportamento 12). É provável que
uma criança com dificuldades de aprendizagem precise de algum apoio e muitas
crianças beneficiam por frequentar uma escola de ensino especial (Waggenstaller 2007;
van Bon 2010; Talkowski 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013;Unique).
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"Ela tem dificuldade de aprendizagem moderada, com um nível de competências
adquiridas equivalente às dos 2 ou 3 anos de idade. Os seus pontos fortes são a sua
personalidade feliz e afetuosa e a habilidade para fazer puzzles. Ela consegue
rabiscar e desenhar círculos. É hiperactiva e distrai-se facilmente se estiver num
ambiente agitado"- 4 anos
"Ela tem dificuldades de aprendizagem moderada a grave e aprende melhor quando
as coisas são associadas a músicas ou são repetidas "- 5 anos e meio
"Ele tem dificuldade de aprendizagem moderada a grave. Está dois a três anos
atrasado em todas as categorias. Os seus pontos fortes são a memória, a música, a
sua personalidade e o sentido de humor. Ele é muito curioso sobre tudo e muito
esperto"- 5 anos e meio
"Ela tem dificuldades de aprendizagem graves. Está na escola normal mas tem um
programa de ensino especial, com salas de aula e professores especificamente
treinados para lidar com crianças com necessidades especiais "- 7 anos
"Ele gosta de ler, mas debate-se com a matemática e com a compreensão do
conceito de números. Está a fazer progressos, mas a um ritmo mais lento do que as
outras crianças. Passou pelo programa de pré-primária duas vezes pelo que é um
ano mais velho que os seus colegas de turma. Quando repetir o segundo ano, no
próximo ano, ele será dois anos mais velho do que seus colegas de turma. Mas essa
repetição é necessária para o seu sucesso académico "- 9 anos
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Discurso e comunicação
Atraso na fala e linguagem é comum em crianças com microdeleção 2q23.1
O discurso e a linguagem estão atrasados na maioria das crianças (37/54), mas
desconhece-se se este atraso está, ou não, associado às suas habilidades cognitivas.
A fala é variável na síndrome de microdeleção 2q23.1, havendo algumas crianças que
falam usando frases curtas, embora outras não se expressem verbalmente. A maioria
das crianças entende uma linguagem simples e /ou pictogramas, mas têm muita
dificuldade com linguagem expressiva (discurso). Duas crianças de 3 anos e meio de
idade usam apenas palavras soltas, outro tem 5 anos de idade e usa várias palavras mas
não constrói frases; uma criança de 7 anos consegue construir frases de duas ou três
palavras e reconhece pictogramas e outra de 7 anos de idade tinha mais de 100 sinais, 15
palavras e conseguia seguir instruções simples aos 3 anos e meio e aos 5 anos usava
frases com 4 a 5 palavra; uma de 9 anos de idade pronunciou as primeiras palavras aos
12 meses, conseguiu juntar duas palavras aos 2 anos e meio mas não conseguiu falar,
usando frases, até aos 7anos; outra criança de 10 anos tinha uma compreensão razoável
da linguagem simples, mas um discurso limitado aos 5 anos e aos 10 ainda falava usando
essencialmente frases com 2 a 3 palavras; outra criança de 10 anos fala usando frases
simples. Outro, também de 10 anos de idade, tinha um vocabulário de 50 palavras por
volta dos dois anos e 11 meses mas não começou a juntar palavras até os 9 anos e aos 10
o seu discurso não é claro, mas continua a aprender novas palavras e consegue acatar
ordens simples. Uma criança de 13 anos de idade tem uma voz rouca e um número
reduzido de palavras. Duas crianças tiveram regressão de competências linguísticas:
uma menina de 4 anos de idade, com terapia da fala, já usava frases de duas palavras aos
30 meses mas perdeu o vocabulário até à idade de 4 anos. Contudo, é capaz de apontar
para partes do corpo e imagens colocando-a ao nível dos 2 anos de idade. É interativa e
capaz de seguir ordens simples. A outra criança, também de 4 anos, disse as primeiras
palavras aos 13 meses, mas entre os 24 e os 30 meses teve regressão das competências
linguísticas. Foram também descritas crianças de 10 anos de idade e um indivíduo adulto
que não apresentavam linguagem embora, uma das crianças pudesse comunicar por
imagens e pudesse entender algumas frases (Jaillard 2009; Chung 2010; van Bon 2010;
Williams 2010; Motobayashi 2011; Noh 2011; Talkowski 2011: Bonnet 2013;
Hodge 2013; Unique).
"Ela ainda não usa palavras aos 16 meses. Ela entende os sinais, mas não consegue
reproduzi-los "- 16 meses
"Ela gosta de andar ao colo e gatinha até nós ou estende-nos os braços. Ela bate
no computador quando quer ver um vídeo ali, em vez de ver no iPad ou na TV. A sua
outra forma de comunicação é mais semelhante à de um bebé, chorando quando
precisa que lhe mudemos a fralda ou quando quer algo para comer”.- 18

meses
“As suas frases têm agora 4 a 5 palavras, mas a sua pronúncia e a estrutura das
frases necessitam correção. Houve grandes mudanças dos 3 anos e meio em diante.
Ela teve terapia da fala, utiliza um programa de sinais visuais e frequenta o curso
“Mais do que palavras”. O iPad e o computador têm sido úteis e uma boa aplicação é o
Busy Beaver "- 4 anos
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"Ela usa alguns sinais assim como algumas palavras e vocalizações. Manifestou os
seus primeiros sinais aos 20 meses e as primeiras palavras aos 31 meses. Ela usa
palavras simples, mas tem frases de duas palavras "- 5 anos e meio
"Ele usou palavras desde os 2 anos de idade e usa frases de 5 a 6 palavras quando
quer alguma coisa. Também usa frases de 2 a 3 palavras quando lhe fazem uma
pergunta, embora precise, definitivamente, de trabalhar a articulação das palavras e
a fonética. Ele usa imagens para comunicar (picture exchange comunication -PEC),
sinais, o programa Hanen® (que é recomendado para os pais destas crianças) e,
desde cedo, faz terapia da fala.” – 5 anos e meio.
"Ela diz palavras e depois deixa de as dizer. Ela costumava dizer palavras, quando era
pequena, que não tornou a dizer. Durante os últimos 4 anos tem tentado, na escola, a
comunicação por desenhos e PEC. Ela adora o iPad e nós carregamo-lo com fotos,
mas ela ainda não compreendeu que o pode o usar para comunicar "- 7 anos
"Ele comunica e tem um vasto vocabulário mas é trapalhão; junta palavras o que
torna muito difícil entendê-lo. Ele faz terapia da fala desde os 2 anos de idade, o que
tem ajudado não só com a pronúncia e fluidez do discurso mas também na
compreensão do significado das palavras, o que é muito difícil para ele. Ele começou
a apontar para as coisas ao ano de idade e começou a falar depois dos 3 anos "- 9

anos

Comportamento
Algumas crianças com síndrome de microdeleção 2q23.1 têm dificuldades
comportamentais tais como perturbações do espectro autista ou hiperatividade com
défice de atenção.
Crianças com síndrome de microdeleção 2q23.1
são frequentemente descritas como sendo felizes,
ativas, sociáveis e com sentido de humor. Contudo,
um número significativo de crianças - embora não
todas - têm dificuldades comportamentais que
apresentam um padrão semelhante. De 94
crianças reportadas, com alterações do
comportamento, 67 foram descritas com
perturbações do espectro autista (ASD) ou com
traços autistas e 27 com défice de atenção
hiperactividade (TDAH), comportamentos
estereotipados e repetitivos (como movimentos
repetitivos das mãos, ou o seu abanar).
Comportamentos de auto-estimulação (como o
ranger de dentes e o chuchar nas mãos e outros
objetos) são também comuns (van Bon 2010;
Talkowski 2011; Hodge 2013; Unique).
Várias crianças têm sido descritas como tendo
ansiedade e algumas têm comportamentos
obsessivo-compulsivos. Algumas crianças têm
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Terapia Sensorial

mostrado agressividade e várias apresentam um comportamento de auto-injúria
(incluindo puxar a pele e os olhos). Algumas destas crianças são descritas como tendo
uma elevada tolerância à dor (Jaillard 2009; Chung 2010; van Bon 2010; Hodge 2013;
Unique).
Cerca de 20 por cento das pessoas com síndrome de microdeleção 2q23.1 riem
facilmente, com um riso muitas vezes inadequado, quando provocadas (van Bon 2010;
Talkowski 2011; Hodge 2013; Unique).
Tem sido sugerido que o comportamento em algumas destas crianças pode piorar em
períodos de convulsões. O comportamento de uma criança melhorou drasticamente após
iniciar uma dieta sem glúten e sem leite (van Bon 2010).
“Ela adora brincar com água. Tem uma gargalhada fácil! Geralmente é feliz mas em
situações ou lugares novos fica ansiosa, especialmente se as pessoas tentam
interagir com ela. Adora crianças, mas tem medo de adultos "- 16 meses
“Ela é geralmente feliz e saudável. Não tem grandes alterações de comportamento, a
menos que tenha uma constipação ou qualquer outra situação fora do vulgar que
então a deixe infeliz. Ela é muito social. Leva um tempo a habituar-se a novas
pessoas mas logo que o consiga fica bem "- 18 meses
“Ela adora TV, computador, iPad, puzzles, bonecas, música, brincar com outras
crianças e fazer jogos. Faz birras quando não consegue levar a sua avante.
É hiperativa quando está num lugar público e movimentado e foge - ela não tem o
sentido dos limites e não podemos confiar nas suas ações quando está em público.
Gerimos seu comportamento sendo firmes e consistentes. Quando está excitada
morde as mãos"- 4 anos
“Ela adora ir ao parque, ouvir música (para crianças e clássica), ver DVDs e livros,
puzzles, ir à igreja, à biblioteca e brincar com as irmãs, primos e com os animais de
estimação dos vizinhos. Ela faz grandes birras quando alguma coisa de que gosta
muito lhe é retirada. Também atira com os objetos. Ela é muito amistosa e não pode
ser deixada sozinha porque deixa estranhos entrarem em casa, sai para a rua e trepa
para cima das coisas. Ela fica ansiosa durante a noite ou quando confrontada com
situações novas "- 5 anos e meio.
“Ele é muito carinhoso e cheio de alegria. É hiperativo e inquieto à noite (luta contra o
sono). Adora TV, música e dança, assim como que lhe leiam uma história. Gosta de
computadores, do iPad, de trepar e de correr. Ele gosta de brincar com outras
crianças e gosta de dizer “Olá” às pessoas. Não sofre de ansiedade de separação.
Ele não inicia uma brincadeira, mas participa se uma criança lhe pede que brinque.
Ele não gere bem os limites de espaço; aproxima-se muito quando quer conforto,
comparativamente às outras crianças da sua idade” – 5 anos e meio
“Ela adora livros e gosta de ser empurrada no seu carrinho.
Gosta de andar de carro. Gosta de cavalos, cães e gatos. Em casa o seu
comportamento é muito diferente do da Escola. Eles desconhecem estas reações
mas em casa, quando está frustrada, ela é agressiva, faz birras, dá pontapés, bate,
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puxa os cabelos, grita, e atira a sua comida ou outros objetos para o chão. "- 7 anos
“Ele adora jogar no computador e na consola. Adora todo o tipo de desportos e vê
ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) ininterruptamente. Ele é
muito feliz e alegre, podendo ser atencioso e carinhoso. Ele tem comportamentos
autistas como agitar repetidamente as mãos, que ele chucha até fazer sangue. Gosta
de rotina e pode ficar muito perturbado se a rotina for alterada. Ele fica furioso
quando se lhe pede para desligar o computador e a televisão. Estamos a tentar
ensinar-lhe os seus limites e a não ficar perturbado, de modo a que ele possa
continuar a desfrutar de privilégios. Ele é muito ansioso e necessita de ser
tranquilizado constantemente de que tudo está bem "- 9 anos

Dormir
Perturbações do sono parecem ser comuns em crianças
com síndrome de microdeleção 2q23.1.
Os problemas mais comuns são os despertares durante a
noite, com algumas crianças a sofrerem, também, de
terrores noturnos. Outras crianças debatem-se com a ida
para a cama. Algumas crianças tomam melatonina para
ajudar com os distúrbios do sono (Jaillard 2009; van Bon
2010; Talkowski 2011; Hodge 2013).
“Ela vai dormir sem problemas, mas 3 a 4 noites por
semana acorda por volta da 01:00 da manhã e fica
acordada até às 4 ou 5 horas. A minha solução é encenar
uma sessão de fisioterapia, na nossa sala de estar, para a
cansar. Em seguida tomamos um banho ou duche quente
e assim consigo que ela adormeça ao fim de 2 horas em
vez das 3 ou 4 em que ficaria acordada."- 16 meses
“Ela tem o sono irregular tanto nas sestas como à noite.
As noites começaram a ser melhores mas a sesta é
muito variável: boa nuns dias e noutros é inexistente.
Atualmente ela dorme, na maior parte das noites, o sono
seguido."- 18 meses.
“Ela não sossega à noite, mas quando adormece dorme
geralmente a noite toda.
Ela debate-se para não dormir a sesta, mas quando
dorme o sono da noite torna-se mais problemático.
Melatonina realmente ajuda mas torna-a desajeitada e
mais cansada no dia seguinte "- 4 anos
“Ela tinha apneia do sono mas quando as amígdalas e os adenóides foram removidos
o seu padrão de sono melhorou. Ela teve uma erupção cutânea grave, por causa da
fralda, que a acordava. Ela tem dificuldade em adormecer, mas ler-lhe uma história
ou deixá-la a ouvir música clássica ajuda "- 5 anos e meio
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“A melatonina tem sido fundamental para conseguir que durma "- 5 anos e meio
“Ela tem apneia do sono e já removeu as amígdalas e os adenóides. Tentámos
estabelecer uma rotina que a ajude a perceber que é hora de ir para a cama "- 7

anos
“Ela tem distúrbios significativos do sono e acorda muitas vezes durante a noite. Ela
precisa de dormir acompanhada; pode adormecer sozinha, mas acorda aterrorizada
se alguém não está com ela "- 9 anos

Aparência
 Aparência facial
Crianças com síndrome de microdeleção 2q23.1 manifestam características faciais
subtis.
Muitas crianças têm uma cabeça pequena (microcefalia). Geneticistas, treinados para
identificar características incomuns, podem detetar características como as
sobrancelhas espessas e arqueadas ou a “sobrancelha única” (pêlo abundante entre as
sobrancelhas, que ficam unidas, parecendo formar uma única sobrancelha a todo o
comprimento); um nariz largo e proeminente ou pequeno e bulboso; um queixo pequeno;
dentes espaçados e o lábio superior fino, com os cantos da boca arqueados para baixo
(van Bon 2010;Talkowski 2012; Unique).

 Hirsutismo
O hirsutismo (cabelo excessivo em todo o corpo) foi reportado em sete indivíduos, e num
membro do Unique (van Bon 2010; Talkowski 2012;
Hodge 2013; Unique).

 Mãos e pés
Anomalias das mãos e pés parecem ser comuns em pessoas com síndrome de
microdeleção 2q23.1: mãos e/ou pés pequenos com dedos curtos, curvatura do mindinho
(clinodactilia do 5.º dedo), quinto dedo da mão ou do pé curto, pés chatos e aumento da
distância entre o dedo grande e o segundo dedo do pé. No geral, o padrão é o de
anomalias minor, variáveis, nas mãos e nos pés (Talkowski 2013; Hodge 2013; Unique).

Relativamente à Saúde
 As convulsões ou padrões anormais de EEG
Crianças com síndrome de microdeleção 2q23.1 têm um risco aumentado de
convulsões, condição que se verifica na maioria destas crianças.
A idade em que ocorrem as primeiras crises é variável: desde os primeiros dias de vida
até aos 12 anos de idade. Os tipos de crises também são variáveis e há vários relatos de
convulsões cujo controlo por medicação é ineficaz. Um rapaz tinha epilepsia quando
criança, mas superou este problema aos 10 anos. Uma criança de 4 anos de idade deixou
de ter convulsões desde que seguiu uma dieta cetogénica (dieta com elevado teor de
gorduras, proteína adequada e com hidratos de carbono reduzidos) (Jaillard 2009; Chung
2010; van Bon 2010; Williams 2010; Noh 2011;Motobayashi 2012; Talkowski 2012; Bonnet
2013; Hodge 2013; Unique).
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 Prisão de ventre
A prisão de ventre parece ser comum em crianças com síndrome de microdeleção
2q23.1. Alterações na dieta e/ ou medicação podem ajudar a controlar o problema
(Jaillard 2009; van Bon 2010; Talkowski 2012; Hodge 2013; Unique).

 A laxidão das articulações
Laxidão articular ou instabilidade das articulações, também denominada
hipermobilidade, tem sido relatada em algumas pessoas (van Bon 2010; Talkowski
2012; Hodge 2013; Unique).

 Coluna
Nove pessoas, na literatura médica, já foram descritas com escoliose (curvatura da
coluna vertebral) e uma criança, na Unique, teve TCS (Tethered Spinal Cord - a medula
espinhal é anormalmente agarrada aos tecidos à volta da coluna), o que requer
intervenção cirúrgica (Jaillard 2009; van Bon 2010; Talkowski 2012; Hodge 2013; Unique).

 Dentição
De um modo geral, as crianças com distúrbios cromossómicos parecem ter mais
tendência para problemas dentários; consequentemente, o acompanhamento médico
dentário regular e o tratamento de qualidade são importantes (Talkowski 2011; Hodge
2013; Unique).

 Anomalias genitais
Pequenas anomalias dos órgãos genitais são comuns em bebés com alterações
cromossómicas, sendo mais frequentes nos rapazes. Dois meninos tinham um pénis
pequeno, três tinham testículos que não desceram para o escroto (mas que pode ser
reparado cirurgicamente) e um menino teve hipospadias (o buraquinho geralmente
situado na extremidade do pénis encontra-se localizado na parte inferior) (Jaillard 2009;
van Bon 2010; Motobayashi 2011; Talkowski 2012; Bonnet 2013; Hodge 2013; Unique).
Uma menina tinha hipoplasia dos genitais (genitais subdesenvolvidos) (Jaillard 2009).

 Visão
Sete crianças foram reportadas por terem um desvio ocular num ou em ambos os olhos
(olhos tortos para cima, para fora ou para dentro). Pelo menos seis pessoas têm
astigmatismo, que acontece quando a córnea (a membrana transparente sobre a íris e a
pupila) é anormalmente curva; o efeito sobre a visão é fazer com que os objetos pareçam
deslocados. Por vezes o cérebro pode compensar o astigmatismo, embora possa ser
muito difícil que tal correção aconteça sem a utilização de óculos.
Três pessoas têm hipoplasia do nervo ótico (condição presente desde o nascimento, em
que o olho não estabelece todas as conexões habituais com o cérebro, necessárias para
transferir informações sobre o mundo visual). Dezasseis pessoas com miopia foram
também reportadas (Jaillard 2009; van Bon 2010; Williams 2010; Hodge 2013; Unique).

 Audição
De um modo geral as crianças que falam têm uma audição normal, apesar de muitas
vezes apresentarem perda temporária de audição, que superam naturalmente e que é
causada pelo acumular de fluido atrás do tímpano. Se a perda de audição for persistente
ou grave uns tubos podem ser inseridos no tímpano de modo a arejar o espaço no ouvido
médio, melhorando a audição. Quatro crianças da Unique têm tubos auditivos (Jaillard
2009; Unique).
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 Coração
Problemas cardíacos têm sido relatados muito raramente. Três crianças tinham fissuras
nas paredes do coração (que muitas vezes fecham espontaneamente, mas que podem
precisar de cirurgia) e três crianças tinham estenose pulmonar (em que a artéria que
leva o sangue para os pulmões tem uma entrada invulgarmente estreita) (van Bon 2010;
Williams 2010;Motobayashi 2011; Talkowski 2012; Hodge 2013; Unique).

 Outros
Outras questões relacionadas com a saúde que podem ou não estar relacionadas com a
microdeleção (uma vez que foram relatados numa só pessoa) incluem displasia da anca
(subdesenvolvimento da anca), hérnia inguinal (tecido do intestino forma um inchaço ou
uma protuberância na virilha), refluxo renal (a urina flui em sentido contrário, da bexiga
novamente para o rim, com potencial prejuízo para os rins) e dolicomegacolon (um
intestino grosso invulgarmente longo) (van Bon 2010; Bonnet 2013).

Investigação envolvendo 2q23.1
A microdeleção em 2q23.1, responsável pela síndrome de microdeleção 2q23.1, varia de
tamanho até aos 5,5 Mb. No entanto, têm sido recentemente descritas na literatura
médica algumas pessoas com deleções muito pequenas e que envolvem unicamente o
gene MBD5 ou apenas uma única mutação naquele gene. Estes portadores apresentam
uma série de características muito semelhantes àquelas que estão presentes em
indivíduos com deleções maiores, sugerindo fortemente que o gene MBD5 possa ser o
gene responsável pelo desenvolvimento destas características (Waggenstaller 2007;
Jaillard 2009; van Bon 2010; Williams 2010; Chung 2011; Noh 2012; Chung 2012; Bonnet
2013; Hodge 2013).
Apesar de o gene MBD5 ser o principal gene envolvido no síndrome de microdeleção
2q23.1 tem sido sugerido que, sozinho, não é suficiente para causar todas as
características da síndrome de microdeleção 2q23.1. As crianças que apresentam uma
deleção maior, e que inclui outros genes, apresentam mais alterações do que as crianças
que têm deleção apenas do MBD5 ou que tenham uma mutação neste gene. Estas
características adicionais incluem a microcefalia, mãos e pés pequenos e atraso do
crescimento (van Bon 2010; Talkowski 2011).

Cromossomo 2q23.1:
Posição:
148,5 Mb
2q22.3

149 Mb

149,5 Mb
2q23.1

2q23.2

Genes:

ACVR2A ORC4

MBD5
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150 Mb

EPC2

É importante lembrar que a identificação do(s) gene(s) responsável(eis) por
determinadas características da síndrome de microdeleção 2q23.1 é essencial e pode
ajudar a orientar estudos futuros. Contudo, a sua descoberta não conduz diretamente ao
tratamento. Adicionalmente, ainda que o gene supostamente responsável esteja em falta,
isso não significa sempre que a característica(s) associada(s) esteja presente. Outros
fatores, genéticos e ambientais, estão frequentemente implicados na determinação da
presença/ ausência de uma dada característica particular.

Como é que isto aconteceu?
Na maioria das pessoas descritas até agora, a microdeleção 2q23.1 ocorre sem razão
aparente. O termo genético para esta situação é de novo (dn) e um exame ao sangue dos
pais mostra que ambos têm os dois cromossomas 2 normais. Microdeleções 2q23.1 de
novo são causadas por um erro que pode ocorrer quando o espermatozóide do pai ou o
óvulo da mãe são formados ou logo nos primeiros dias após a fertilização.
Existe um caso relatado na literatura médica de uma criança que herdou a microdeleção
2q23.1 de um dos progenitores (Talkowski 2011).
Na realidade, não há nada que um progenitor possa fazer para evitar que isso aconteça.
Não há fatores ambientais, alimentares ou de estilo de vida que sejam reconhecidos
como estando na origem da microdeleção 2q23.1. Não há nada que nenhum dos pais
possa ter feito, antes ou durante a gravidez, que tenha provocado a microdeleção.

Isto pode acontecer de novo?
Quando um dos pais tem a mesma deleção que o filho, a probabilidade de vir a ter outra
criança com a deleção é de 50 por cento em cada gravidez.
Quando ambos os pais têm cromossomas normais, é improvável que uma outra criança
nasça com a microdeleção 2q23.1 ou qualquer outro distúrbio cromossómico.
Muito raramente pode acontecer que ambos os pais, com cromossomas normais na
análise ao sangue, sejam portadores da microdeleção 2q23.1 nos seus óvulos ou
espermatozoides. Em Genética chamam a esta condição “mosaicismo germinativo”;
quando ocorre, progenitores cujos cromossomas aparecem normais quando o sangue é
testado, podem ter mais do que um filho com a deleção. Esta situação foi observada
numa família onde nenhum dos pais tinha a deleção 2q23.1 nas suas células do sangue,
mas que tiveram dois filhos (um menino e uma menina) com a síndrome de microdeleção
2q23.1 (van Bon 2010).
Se assim o desejarem, os pais deverão poder ser consultados por um geneticista para
discutir os riscos de recorrência específicos e as opções de diagnóstico pré-natal e de
diagnóstico genético pré-implantatório (PGD). PGD requer a realização de biopsia ao
embrião e fertilização in vitro. Apenas os embriões saudáveis são transferidos para o
útero da mãe.
Se os pais optarem por engravidar naturalmente, as opções de diagnóstico pré-natal
incluem biópsia de vilosidades coriónicas (CVS) e a amniocentese, para testar os
cromossomas do bebé. O teste é geralmente muito preciso, embora nem todos estes
meios de diagnóstico estejam disponíveis em todas as partes do mundo.
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As famílias dizem ......
“Depois de ultrapassar a fase de recém-nascido os sorrisos, beijos e abraços
demonstrarão todo seu afeto por si. Aguente-se! Trabalhe arduamente e nunca
desista!”- 16 meses.
“Ela entretém-nos a todos e é uma alegria tê-la à nossa volta. Nós valorizamos as
suas pequenas conquistas”- 4 anos
“Ele tornou-me menos egocêntrica, mas muito mais cansada! "- 5 anos e meio.
“Toda a gente a adora, crianças e adultos - ela é um ser muito especial "- 7 anos
“As pessoas parecem atraídas por ele. Ele aceita tudo e é uma inspiração para mim e
para os outros. Eu aprendi ao longo do tempo a celebrar cada conquista e a lembrarme que ele está sempre a fazer progressos, embora seja a um ritmo mais lento do
que a maioria "- 9 anos
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Apoio e Informação
Rare Chromosome Disorder Support Group,
G1, The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE
Tel: +44(0)1883 723356
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org

2q23.1 deletion/duplication disorders
2q23.org

There is a Facebook group for families affected by 2q23.1 microdeletion
syndrome at www.facebook.com:
www.facebook.com/groups/260449943985091/
There are also two twitter feeds:
@2q231 (awareness)
@2qte_MDS (research)
A Unique é uma instituição de caridade, sem financiamento do governo, existindo
inteiramente de doações e subvenções. Se quiser apoiar o nosso trabalho de alguma
forma, ainda que pequena, faça uma doação através do nosso website em
www.rarechromo.org / html / MakingADonation.asp
Por favor, ajude-nos a ajudá-lo!
A Unique menciona outras organizações e websites para ajudar famílias que procuram
informações. O que não significa que subescrevemos seu conteúdo ou que temos
qualquer responsabilidade nisso.
Este folheto não é um substituto para o aconselhamento médico pessoal. As famílias
devem consultar um geneticista clínico em todos os assuntos relativos ao
diagnóstico genético, gestão de informação e saúde. A informação fornecida acredita-se
a melhor disponível no momento da publicação. Foi compilado pelo original e revisto pela
Dr. Sarah Elsea, Baylor College of Medicine, Houston, EUA.
Tradução de: Elisiane Monaris Mecham, Tyler Mecham and Spencer Mecham and Isabel
Marques Carreira e Marta Coelho Pinto – Laboratório de Citogenética e Genómica da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal. 2014
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