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I - INTRODUÇÃO 

 

I.1 - Síndromes de crescimento acelerado  

 

As síndromes de crescimento acelerado foram documentadas pela primeira 

vez no século 19. Condições como a síndrome de Beckwith-Wiedemann, 

síndrome de Sotos, entre outras, foram descritas na década de 60. Entretanto, 

essas síndromes de crescimento acelerado só começaram a ser estudadas, no 

campo clínico, no começo da década de 80 (Cohen, 1998). A partir de então, 

muitos estudos nesta área estão sendo realizados. 

De um modo geral, as síndromes de crescimento acelerado compartilham 

algumas características comuns como: o crescimento acelerado pré e pós-natal, o 

peso que é tão importante quanto o comprimento; normalmente essas síndromes 

estão associadas a várias anomalias, a deficiência mental está freqüentemente 

presente e algumas dessas síndromes estão associadas a neoplasias. Na maioria 

dessas síndromes o crescimento acelerado está presente desde o nascimento 

(Cohen, 1989). 

 Na maior parte das vezes a síndrome resulta de uma hiperplasia (aumento 

do número de células), da hipertrofia (aumento do tamanho celular), do aumento 

do espaço intersticial (espaço dentro de tecidos ou órgãos), ou por uma 

combinação desses fatores (Cohen, 1998).  

A associação de síndromes de crescimento acelerado com as neoplasias, 

principalmente as embrionárias, se explica pelo fato da divisão celular acelerada 



 

ser um pré-requisito para os dois processos. Isto é, tanto para o surgimento de 

neoplasias quanto para a ocorrência de síndromes de crescimento acelerado é 

necessário que haja uma divisão celular acelerada (Cohen, 1989). . 

Em 1989, Cohen fez uma relação de todas as síndromes de crescimento 

acelerado conhecidas, são elas: Macrossomia Diabética, Gigantismo Infantil, 

síndrome de Beckwith-Wiedemann, Hemihiperplasia, síndrome de Sotos, 

síndrome de Nevo, síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, síndrome de Weaver, 

síndrome de Marshall-Smith, síndrome Elajalde, síndrome de Simpson-Golabi-

Behmel, síndrome de Proteus. Dentre essas, apenas as síndromes de Beckwith-

Wiedemann, Sotos, Bannayan-Riley-Ruvalcaba e Simpson-Golabi-Behmel têm 

seus genes e seus mecanismos genéticos descritos.  

 

I.2 - Síndrome de Sotos (SoS)  

 

A primeira descrição da síndrome de Sotos (MIM 117550) foi feita em 1964 

por Sotos e colaboradores que descreveram cinco crianças que apresentavam 

crescimento acelerado, aspectos acromegálicos e anomalias cerebrais não 

progressivas com retardo mental. Palato alto e queixo proeminente também foram 

observados em vários desses pacientes. Além disso, a idade óssea estava 

avançada em todos os casos.  

Em 1967, Hook e Reynolds descreveram que as crianças afetadas pela 

síndrome tinham mãos e pés grandes desde o nascimento e crescimento 

acelerado nos primeiros anos de vida, mas a altura final não era excessiva. 

Também apresentavam idade óssea avançada, prognatismo leve e uma leve 



 

dilatação dos ventrículos cerebrais. Convulsões e “déficit” de coordenação 

também foram observados.  

Em 1987, Kaneko e colaboradores relataram defeitos congênitos nos 

pacientes típicos com a síndrome. Em 1990, Cole e Hughes descreveram que os 

aspectos da síndrome eram mais leves do que se acreditava e que esses 

aspectos tendiam a melhorar com a idade. Também em 1990, Gorlin e 

colaboradores estimaram um risco de 3,9% para os pacientes com SoS 

desenvolverem tumores malignos ou benignos, o mesmo risco que existe nas 

outras síndromes de crescimento acelerado. 

Cole e Hughes, em 1994, após revisão das características clínicas da 

síndrome sugeriram os critérios de diagnósticos usados até hoje: a face típica, o 

crescimento acelerado, a idade óssea avançada e o atraso de desenvolvimento.   

 A incidência de SoS está estimada entre 1:10000 e 1:50000 nascimentos 

(Ambler, 2002). 

   

I.2.1 - Aspectos clínicos  

 

A síndrome de Sotos é caracterizada pelo crescimento acelerado pré e pós-

natal e idade óssea avançada nos 4 a 5 primeiros anos de vida. Outras anomalias 

encontradas são o retardamento mental ou dificuldade de aprendizagem, a 

macrocefalia, fácies típica com testa proeminente, hipertelorismo, estrabismo, 

fissura palpebral antimongolóide, as orelhas grandes, o palato alto e estreito, 

mãos e pés grandes e possibilidade de erupção prematura dos dentes. É também 

freqüentemente associada com anomalias cerebrais, cardiovasculares e urinárias, 



 

e, ocasionalmente, é acompanhado por lesões malignas, como tumor de Wilms e 

hepatocarcinoma (Nagai et al, 2003; Ambler, 2002; Kamimura et al, 2003; Agwu et 

al, 1999). Com o avanço da idade, a face gradualmente se alonga, o queixo fica 

mais proeminente, a altura chega próxima ao normal e a macrocefalia não é mais 

pronunciada (Höglund et al, 2003). 

Os aspectos neurológicos são variáveis e incluem hipotonia, dificuldade de 

alimentação e atraso no desenvolvimento motor e da linguagem, com tendência a 

melhorar com a idade. A média de QI é de 78, com uma variação de 40 a 129. 

Atraso para andar até depois de 15 meses e atraso na fala até depois dos 30 

meses é comum nesta síndrome (Höglund et al, 2003; Cohen, 2003).  

Convulsões são descritas em cerca de 50% dos casos e cerca de metade 

ocorre com febres altas. Sialorréia é também constantemente observada e o 

“déficit” de atenção pode ocorrer em alguns casos (Cohen, 2003). Já foi relatado 

também, em pacientes com a síndrome de Sotos, anormalidades como ausência 

de corpo caloso, sulco cortical proeminente, cavum septum pellucidum e cavum 

velum interpositi. Em estudo de neuroimagens foi encontrado proeminência do 

trigone e proeminência do lobo occipital e ventriculomegalia (Schaefer et al, 1997). 

  Problemas comportamentais e sociais são comuns com temperamento 

agressivo e imaturidade emocional. A fertilidade nos indivíduos afetados é normal 

(Ambler, 2002). 

O diagnóstico clínico é baseado, principalmente, nas características faciais. 

Além dos aspectos faciais típicos os critérios usados são: a) a altura acima do 

percentil 97, b) o perímetro cefálico acima do percentil 97, c) a idade óssea 

avançada, d) o atraso de desenvolvimento e e) anomalias ou malformações 



 

congênitas (Douglas et al, 2003; Nagai et al, 2003). Entretanto, muitas 

características são não específicas, o que dificulta o diagnóstico.  

Existem casos em que o paciente tem a maioria das características da 

síndrome de Sotos, mas lhe faltam alguns critérios essenciais, como idade óssea 

avançada, ou crescimento acelerado moderado ou ausente. Nestes casos é dito 

que o paciente é portador de Sotos-Like (Douglas et al, 2003; Amiel et al, 2002). 

Ainda não se sabe se Sotos-Like é uma síndrome alélica à síndrome de Sotos ou 

se são geneticamente distintas (Amiel et al, 2002). 

Já foram relatados, também, casos de gêmeos monozigóticos ambos com a 

síndrome e casos em que uma das crianças é portadora da síndrome e a outra 

não (Amiel et al, 2002; Brown et al, 1998).  

Atraso na menarca, oligomenorreia, aumento na taxa de abortos 

espontâneos e natimortos foram relatados em pacientes com síndrome de Sotos 

(Douglas et al, 2003; Optiz et al, 1998). 

A maioria dos casos de síndrome de Sotos é esporádica, mas em 1977, 

Zonnana e colaboradores descreveram 3 famílias que apresentavam transmissão 

vertical e o mesmo quadro clínico da síndrome. Smith e colaboradores 

observaram mãe e filha afetadas.  Halal, em 1982, descreveu uma família em que 

o pai e os dois filhos homens eram afetados, e em 1985 Winship descreveu uma 

segunda família com o pai e 4 filhos homens, de diferentes mulheres, afetados. 

Goldstein, em 1988, sugeriu que o padrão de herança era autossômico dominante. 

 Nas famílias afetadas, a probabilidade de progenitores afetados virem a ter outros 

filhos também afetados é de 50%; este também é o risco para os futuros filhos de 

afetados (Miyao et al, 1998). 



 

I.2.2 - Diagnóstico diferencial  

 

Há, também, uma grande sobreposição fenotípica entre a síndrome de 

Sotos e várias outras síndromes. As que são confundidas com mais freqüência 

são a síndrome de Weaver, síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, síndrome de 

Beckwith-Wiedemann e macrocefalia familial benigna (Tatton-Brown & Rahman, 

2006).  

Tatton-Brown, et al, (2005b) sugeriram que, apesar das sobreposições 

clínicas entre essas síndromes, as alterações no gene NSD1 são essencialmente 

específicas para a síndrome de Sotos e, por isso, o diagnóstico genético para 

qualquer caso em que haja alteração do gene NSD1, é o de síndrome de Sotos. 

 

I.2.2.1 -  Síndrome de Weaver (MIM 277590) 

 

A síndrome que mais se sobrepõe à síndrome de Sotos é a síndrome de 

Weaver, que foi descrita pela primeira vez por Weaver e colaboradores, em 1974. 

É caracterizada pelo crescimento acelerado, face característica, idade 

óssea avançada e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A aparência facial 

é muito similar à aparência na síndrome de Sotos. Outras características desta 

síndrome são: choro rouco e fraco, unhas afundadas, dígitos proeminentes e 

camptodactilia (Douglas et al, 2003). Segundo Tatton-Brown e Rahman (2006), 

essas duas síndromes podem ser diferenciadas molecularmente, já que nenhum 

caso típico de síndrome de Weaver apresentou alterações no gene NSD1. 

 



 

I.2.2.2 -  Síndrome de Beckwith-Wiedemann (MIM 130650) 

 

A síndrome de Beckwith Wiedmann (BWS) foi descrita pela primeira vez em 

1963 por Beckwith. Um ano depois, Wiedemann descreveu mais três casos 

adicionando novas características e, desde então, a síndrome passou a se chamar 

Beckwith-Wiedemann. 

Sua incidência é de 1:13.700 nascidos. A maior parte dos casos, 85%, é 

esporádico e o cariótipo é normal. Apenas cerca de 2% dos casos apresentam 

alterações cromossômicas, como translocações, inversões e duplicações. 

Aproximadamente 10% a 15% dos casos de BWS têm herança autossômica 

dominante com, preferencialmente, transmissão materna (Weksberg et al, 2005). 

As características principais desta síndrome são o crescimento acelerado pré e 

pós-natal, a macroglossia, anomalias na orelha, mancha na testa, hipoglicemia 

neonatal, defeitos na parede abdominal (onfalocele, hérnia umbilical, diastase do 

reto), visceromegalia, problemas renais, hemihiperplasia e tumores embrionários 

(Weksberg et al, 2005; Lapuzina, 2005; Rahman, 2005). 

 A genética da BWS é complexa e envolve mutações ou alterações na 

expressão de vários genes associados ao ciclo celular e ao controle de 

crescimento que sofrem “imprinting” genômico na região cromossômica 11p15.5 

(Murrell, et al, 2004). 

 O principal mecanismo epigenético envolvido é o “imprinting” que é uma 

marcação diferencial de acordo com a origem parental, ocorrendo em ~75% dos 

casos. Desses, ~55% apresentam perda ou ganho de metilação e cerca de 20% 

apresentam dissomia uniparental paterna.  Além disso, ~10% dos casos são por 



 

mutação no gene CDKN1C; em 13-15% dos casos ainda não se sabe a causa 

(Weksberg et al, 2005). 

 Uma das causas de BWS é a perda de imprinting em IGF-2. Esse gene tem 

expressão paterna e, deste modo, o alelo materno está silenciado. Outro gene 

envolvido neste mecanismo é o H19 que, ao contrario do IGF-2, tem expressão 

materna e o alelo paterno está silenciado. Para regular esse mecanismo existe um 

centro de “imprinting” que no cromossomo materno não está metilado, enquanto 

que no cromossomo paterno está metilado (figura 1a) (Weksberg et al, 2005). 

Quando ocorre um erro e o centro de “imprinting” materno também fica 

metilado, o gene H19 materno, que deveria ser expresso, vai ser silenciado e o 

IGF-2 materno que, deveria estar silenciado, vai ser expresso, resultando na 

expressão bialélica de IGF-2 e levando a BWS (figura 1b) (Weksberg et al, 2005). 

Mecanismo semelhante pode ocorrer com os genes CDKN1C, KCNQ1, 

KCNQ1OT1 desta região (figura 1c) (Weksberg et al, 2005). Além desse 

mecanismo, pode ocorrer também dissomia uniparental paterna, ou seja, o 

individuo terá duas copias do cromossomo 11p15 paterno e nenhuma contribuição 

materna (Cooper, et al, 2007).  

Outro mecanismo que pode levar a esta síndrome é a mutação do gene 

CDKN1C (figura 1d). Nesse caso, o gene CDKN1C, quando sofre uma mutação 

no alelo materno (CDKN1C é expresso no cromossomo materno e silenciado no 

cromossomo paterno), deixará de se expressar e levará à BWS (Enklaar, et al, 

2006; Weksberg et al, 2005).  

Alguns casos de BWS não típicos apresentaram mutações no gene NSD1, 

tendo sido o diagnóstico baseado na hipoglicemia neonatal, presença de hérnia 



 

umbilical e alterações renais; entretanto essas características também ocorreram 

na síndrome de Sotos e as alterações renais são mais associadas à síndrome de 

Sotos do que a BWS (Tatton-Brown, et al, 2005b). 

 

          

         

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mecanismos genéticos que causam BWS. A. Região 11p15 materna e paterna normais. 

O verde representa a expressão dos alelos maternos. O rosa representa a expressão dos alelos 

paternos. As setas representam a direção da transcrição. Em azul estão os genes imprintados 

não expressos. Em amarelo está a localização dos dois centros de “imprinting”. O circulo roxo 

com radical CH3 representa a metilação do DNA. 

B. Ganho de metilação no centro de “imprinting” 1, resultando em expressão bialélica de IGF-2 e 

perda de expressão de H19, isto é, duas cópias de IGF-2 com marcação paterna (expressas) e 

nenhuma cópia de H19 expressa. C. Perda de metilação no centro de “imprinting” 2 materno, 

resultando em duas cópias de CDKN1C e KCNQ1 não expressos, isto é, essa região materna fica 

com a marcação epigenética paterna. D. Representa mutação de gene CDKN1C. 
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I.2.2.3 -  Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba (MIM153480) 

 

 Em 1960 Riley e Smith descreveram uma combinação de características, 

macrocefalia, pseudopapiledema e hemangioma. Ruvalcaba et al, em 1980 

descreveram dois casos com macrocefalia, polipos intestinais e manchas café 

com leite no pênis. Essa síndrome foi chamada de Ruvalcaba-Myhre-Smith 

(Cohen, 1989).  

Em 1971 Bannayan descreveu uma combinação de macrocefalia, lipomas 

múltiplos e hemangiomas e Zonana et al, em 1976 também descreveram a mesma 

condição. Até recentemente essas condições eram tratadas como diferentes 

síndromes, porém em 1988, Dvir et al, reconheceram que essas duas condições 

representavam a mesma síndrome. E em 1989 Cohen sugeriu chamar a síndrome 

de Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS) (Cohen, 1989). 

As características principais desta síndrome são: a macrocefalia, o retardo 

mental, o atraso de desenvolvimento, maculas pigmentadas na glande do pênis 

(manchas café com leite), hemangiomas, lipomas e pólipos hamartomatosos. 

Também podem apresentar inclinação palpebral antimongoloide, estrabismo e 

ambliopia (Marsh, et al, 1999; Hendriks, et al, 2003). 

BRRS é causada por mutações no gene PTEN (Phosphatase and Tensin 

Homolog), que está localizado no braço longo do cromossomo 10 na banda q23.3. 

Este gene tem nove exons e no exon 5 se encontra uma região que codifica um 

centro catalítico de fosfatase. O gene PTEN, então, codifica uma fosfatase 

supressora de tumor que age na via de sinalização PI3K/ PKB/AKT (via de 



 

proliferação e crescimento celular), resultando em apoptose e parada do ciclo 

celular (Waite, et al, 2002). 

 Um dos principais substratos endógenos da proteína PTEN é o fosfoinositol 

3,4,5-trifosfato [Ptd-ins(3,4,5)P3] ou PIP3, que é um fosfolipídeo da via 

Fosfoinositol-3-quinase (PI3K), uma via importante na sinalização do crescimento 

celular (Marsh, et al, 1999; Waite, et al, 2002).  

A ativação da PI3K, feita principalmente por fatores de crescimento, leva ao 

acúmulo de PIP3 nas membranas celulares, resultando na transferência do 

PKB/AKT dos armazéns citoplasmáticos para as membranas celulares. Nas 

membranas, o PKB/AKT sofre uma mudança conformacional e é fosforilado pela 

proteína quinase PDK1  (Waite, et al, 2002).  

Para a ativação completa de PKB/AKT é necessário uma segunda 

fosforilação em seu “loop” hidrofóbico que contém uma serina. Essa PKB/AKT 

ativa permite, então, a fosforilação de um grande número de proteínas e, deste 

modo, representa um efetor chave na sinalização de PI3K (Hirsch, 2007). 

A proteína PTEN antagoniza a via PI3K pela desfosforilação de PIP3, 

resultando na diminuição do transporte de PKB/AKT para as membranas celulares 

e, conseqüentemente, regula negativamente a ativação de AKT (figura 2) (Waite, 

et al, 2002). 

Quando o gene PTEN sofre mutações ou está deletado, a desfosforilação 

de PIP3 em PIP2 não é catalisada, levando ao acúmulo de PIP3 nas células 

(Marsh, et al, 1999; Escudeiro, 2005). Este acúmulo ativa as quinases PKB/AKT, 

resultando no aumento da proliferação e crescimento celular na via PI3K (Marsh, 

et al, 1999). E, deste modo, pode levar à síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba. 



 

  

 

 

 

 

 

A síndrome de Bannayan-Riley Ruvalcaba mostra uma grande 

sobreposição clínica e molecular com a síndrome de Cowden (CS) (Pezzolesi, 

2006). As principais características da CS são a macrocefalia, hamartomas 

múltiplos, papilomatose oral, hiperqueratose palmoplantar, tumores benignos do 

folículo capilar, tumores da tireóide e câncer de mama (Hendriks, et al, 2003).  

Tanto em BRRS quanto em CS, a maioria das mutações no gene PTEN 

ocorre no exon 5,  onde se encontra o centro catalítico que codifica a fosfatase 

supressora de tumor. Depois do exon 5, um segundo “hot spot” foi observado no 

exon 7 e 8. Acredita-se que esses exons codificam potenciais sítios de fosforilação 

de tirosina quinase (Marsh, et al, 1999).   
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Figura 2 : Esquema demonstrando a ativação da via PKB/AKT. Fatores de crescimento 

levados por um receptor de membrana (em cinza) ativam a PI3K (em azul), que transforma 

PIP2 (em laranja) em PIP3 (em amarelo). O PIP3 ativa a via AKT/PKB resultando em 

crescimento e proliferação celular. O gene PTEN (em verde) transforma o PIP3 em PIP2, 

regulando a via. 



 

 Também foram encontradas mutações idênticas nas duas síndromes. 

Acredita-se que BRRS e CS são variações alélicas e fenotípicas da mesma 

síndrome.  Além disso, em alguns casos de BRRS os pacientes desenvolveram 

características de CS quando mais velhos (Marsh, et al, 1999; Hendricks, et al, 

2003). 

 Devido à sobreposição genética e fenotípica com a síndrome de Cowden é 

necessário uma atenção maior ao aumento do risco de malignidades nos 

pacientes com BRRS com mutação no gene PTEN. Exames periódicos para 

câncer de mama, de tireóide, endometrial, das células renais e hamartomas 

intestinais são recomendados para esses pacientes (Hendricks, et al, 2003). 

 

I.2.2.4 -  Simpson-Golabi-Behmel (MIM 312870) 

 

Em 1984 Golabi e Rosen relataram quatro homens com crescimento 

acelerado pré e pós-natal, com dano intelectual, manifestação de características 

faciais e uma variedade de outras anomalias. Descreveram também, uma mulher 

com manifestação parcial dessas características. No mesmo ano, Behmel, et al, 

descreveram uma família afetada com as mesmas características e chamaram a 

atenção para uma descrição de 1975, feita por Simpson, et al. Em 1988, Neri, et 

al, sugeriram que a síndrome Golabi-Rosen deveria ser chamada Simpson-Golabi-

Behmel (Cohen, 1989). 

Simpson-Golabi-Behmel (SGBS) é uma síndrome de herança ligada ao 

cromossomo X que se caracteriza, principalmente, pelo crescimento acelerado pré 



 

e pós-natal, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, aspecto facial “rústico” 

(coarse), lábios e palato fendido, macroglossia, um sulco mediano no lábio inferior 

ou na língua, mamilos supranumerários e várias anomalias viscerais e 

esqueléticas, como defeitos cardíacos congênitos, hérnia no diafragma, rins 

aumentados ou displásicos e anomalias vertebrais e de costelas (Sakazume, et al, 

2007). 

Os pacientes com essa síndrome também têm um alto risco de desenvolver 

tumores embrionários como o tumor de Wilms durante a infância (Sakazume, et al, 

2007). Expressão parcial da síndrome pode ser observada nas mulheres 

portadoras (Li, et al, 2001). 

 Dois padrões clínicos da síndrome foram descritos. Uma forma mais grave e 

uma manifestação mais leve. Cada forma compreende 50% dos casos. Na forma 

grave o paciente morre ainda no útero ou durante a infância. As causas mais 

comuns da morte prematura podem ser por parada cardíaca, devido aos defeitos 

cardíacos congênitos, pela hérnia no diafragma, septicemia grave, cor pulmonale 

ou hipoglicemia, devido ao aumento da produção de insulina. Já na forma menos 

grave, os indivíduos podem viver até a fase adulta (DeBaun, et al, 2001). 

A síndrome é causada por mutações ou deleções no gene GPC3, que está 

localizado no braço longo do cromossomo X, na banda q26.  O gene tem 8 exons 

e faz parte  da família dos glipicans, codificando um proteoglicano de heparam 

sulfato de superfície celular. Membros dessa família funcionam como controle de 

crescimento do desenvolvimento e na interação de fatores de crescimento (Li, et 

al, 2001). 



 

Existem seis genes da família glipican, são eles: glypican/GPC1, 

cerebroglycan/GPC2, OCI-5 /GPC3, k-glypican/ GPC4, GPC5 e GPC6; cada um 

deles tem um padrão de desenvolvimento e expressão gênica tecido-específico 

(Li, et al, 2001). 

Os proteoglicanos de heparam sulfato são proteínas substituídas por heparam 

sulfato, que são complexos polissacarídeos que interagem com a ligação da 

heparina com os fatores de crescimento e influenciam as atividades de sinalização 

desses fatores (Veugelers, et al, 2000). 

Foi proposto um modelo em que a proteína glipican-3, codificada pelo gene 

GPC3, controla os níveis de IGF-2. Especificamente, o glipican-3 como o receptor 

de IGF-2 (IGF-2R) se liga diretamente em IGF-2 e normalmente media seu 

aumento e sua degradação. Entretanto, estudos subseqüentes não foram capazes 

de confirmar essa interação física direta entre IGF-2 e glipican-3 e camundongos 

deficientes em glipican-3 não parecem ter alterado os níveis de IGF-2. Embora 

não dê para concluir que glipican-3 não tenha relação com o funcionamento de 

IGFs, esses estudos sugerem que outras hipóteses devem ser consideradas 

(DeBaun, et al, 2001). 

O glipican-3 é altamente expresso em tecidos mesodermais embrionários que 

são propensos ao crescimento acelerado em SGBS (Pilia, et al, 1996). Já a 

expressão em adultos é limitada na placenta, pulmão, ovário e glândula mamária 

(Li, et al, 2001). 

As deleções e mutações em GPC3 que levam à síndrome foram identificadas 

em todos os exons e sem correlações específicas de genótipo/fenótipo (Li, et al, 

2001). 



 

I. 2.2.5 -  Síndrome de Nevo (MIM 601451) 

 

A síndrome de Nevo foi descrita pela primeira vez em 1974 por Nevo e 

colaboradores. Tipicamente, a síndrome de Nevo apresenta anomalias cardíacas 

e urinárias, edema volar, contraturas de mãos e pés, juntas frouxas, cifose, 

punhos caídos, dedos fusiformes e, além de várias características fenotípicas em 

comum com a síndrome de Sotos (Kanemoto,et al, 2006). 

Em uma paciente de 17 meses com algumas características da síndrome 

de Nevo foi detectada a deleção de ~2,2Mb no gene NSD1, semelhante à dos 

pacientes com síndrome de Sotos, sugerindo que essas duas síndromes poderiam 

ser alélicas (Kanemoto,et al, 2006). 

 

I.2.2.6 -  Síndrome de Proteus (MIM 176920) 

  

A síndrome de Proteus é caracterizada por muitos crescimentos acelerados 

desproporcionais e assimétricos de partes do corpo, particularmente envolvendo o 

esqueleto, “cerebriform connective tissue nevus” “nevi epidermal”, mal formações 

vasculares e desregulação do tecido adiposo (Cohen, 2005). 

 O crescimento acelerado dos ossos e dos tecidos moles tende a estacionar 

depois da adolescência, embora haja algumas exceções(Cohen, 2005). 

 Seqüelas importantes na síndrome de Proteus incluem (1) a morte 

prematura em 20% dos casos, principalmente por “trombose venosa profunda”, 

resultando em embolismo pulmonar. (2) Vários tumores (Cohen, 2005). 



 

 Até o momento todos os casos de síndrome de Proteus foram esporádicos 

(Cohen, 2005).   

Segundo Thiffault, et al, (2004) a base genética mais plausível da síndrome 

de Proteus é a hipotese do mosaicismo somático, embora nenhuma mutação 

somática em genes candidatos tenha sido relatada. Como mutações no gene 

PTEN de linhagens germinativas foram identificadas em indivíduos diagnosticados 

com a síndrome de Proteus, Thiffault, et al (2004) fizeram uma triagem, utilizando 

tecidos afetados e não afetados de seis pacientes com a síndrome, por 

sequenciamento direto do DNA genômico à procura de mutações somáticas ou 

em linhagens germinativas nos genes PTEN ou GPC3. Nenhuma mutação intra-

exônica foi identificada, indicando que nem o gene PTE, nem o gene GPC3 

parecem ter papeis na etiologia da síndrome de Proteus.  

 

Moretti-Ferreira, et al, (1995) elaboraram uma chave de diagnóstico (figura 

3) a partir de 32 portadores de macrossomia e da revisão dos casos da literatura, 

para o auxilio ao geneticista clínico na escolha da hipótese diagnóstica. 
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I.2.3 -  Aspectos Genéticos da síndrome de Sotos 

   

O gene NSD1 foi isolado por clonagem a partir do ponto de quebra, no 

braço longo do cromossomo 5, em 5q35, de paciente com translocação t(5;8) 

(q35;q24.1) (Höglund et al, 2003). Pela homologia com o gene Nsd1 de 

camundongos, observou-se que o gene humano é composto por 8552 bp, 8088 bp 

de matriz de leitura aberto (ORFs) e 23 exons. As ORFs começam no exon 2 e 

terminam no exon 23 e os tamanhos dos exons variam entre 76 bp (exon 9) e 

2560 bp (exon 5) (Nagai et al, 2003; Kurotaki et al, 2001; Imaizumi et al, 2002).  

O gene NSD1 tem dois transcritos diferentes que são observados tanto nos 

tecidos fetais como nos tecidos adultos. Esses transcritos, provavelmente, são 

devidos ao “splicing” alternativo do exon 3 e exon 4 como acontece no gene Nsd1 

do camundongo (Kurotaki, et al, 2001). O transcrito 1, quando comparado com o 

transcrito 2, difere na 5’ UTR e na região codificadora. Ele tem 9 kb e codifica a 

isoforma “a”, que tem um N-terminal diferente da isoforma “b”.  

O transcrito 2 é o transcrito maior com 10 kb e codifica a isoforma “b” que é 

maior que a isoforma “a”. Aparentemente as duas isoformas têm a mesma função. 

Foi encontrado, também por homologia ao Nsd1 do camundongo, 8 regiões 

que codificam domínios funcionais: 2 domínios de interação com receptores 

nucleares (NID-L e NID+L) e mais 6 domínios: SET (su(var)3-9, enhancer-of-zeste, 

trithorax), PWWP (proline-tryptophan-tryptophan-proline) I e II, e, PHD (plant 

homeodomain protein) I, II e III, que são, possivelmente, associados às funções e 

à arquitetura da cromatina como reguladores transcricionais (figura 4). Todas 



 

essas regiões são conservadas entre os genes NSD1 Humano e Nsd1 do 

camundongo (Kurotaki et al, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

O gene NSD1 é membro de uma família de genes que inclui mais dois 

membros: O gene NSD2 que está localizado no cromossomo 4p16, e o gene 

NSD3, mapeado no cromossomo 8p12 (Douglas, et al, 2005a).  

 O gene NSD2 foi isolado a partir da região crítica da síndrome de Wolf-

Hirschhorn (MIM 194190) e do ponto de quebra da translocação (4:14) de um 

paciente com mielomas múltiplos. Os genes NSD1, NSD2 e NSD3 apresentam 

grande similaridade de seqüências, particularmente na região 3´ da proteína e 

compartilham todos os domínios, exceto os dois domínios NID-L e NID+L, apenas 

presente no gene NSD1. O gene NSD2 apresenta 75% de homologia com o gene 

NSD1 em relação aos nucleotídeos. Já o gene NSD3 tem 70% de identidade com 

o gene NSD1 e é muito expresso em linhagens de células tumorais (Kurotaki, et 

al, 2001; Douglas, et al, 2005a). 

Com base nessas características, alguns autores sugeriram que a proteína 

NSD1 exerça duas funções, a de co-repressora e de co-ativadora da transcrição, a 

partir de dois domínios de interação de receptores nucleares, o NID-L e NID+L, 

cent
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Exons

Domínios NID-L e NID+L Domínios SET

Domínios PWWPs

tel

Domínios PHDs
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Figura 4 : Gene NSD1 Humano e suas regiões codificadoras dos domínios funcionais SET 

(su(var)3-9, enhancer-of-zeste, trithorax), PWWP I e II, e, PHD I, II e III 



 

ambos agindo como co-repressor e co-ativador pela interação direta com o 

domínio de ligação ao ligante do receptor nuclear (Jenuwein et al, 1998; Aasland 

et al, 1995; Stec et al, 2000).  

O processo de transcrição é regulado por muitos tipos de receptores 

nucleares. Esses receptores são membros de uma superfamília de fatores de 

transcrição de seqüências específicas, que atuam em diversos papeis como no 

controle do crescimento e da diferenciação celular, desenvolvimento e 

homeostase pela estimulação ou repressão da expressão de um gene alvo.   

A partir da ligação a um ligante cognato hidrofóbico, como os esteróides e 

hormônios tiroidianos, os receptores nucleares modulam a transcrição através de 

recrutamento de várias proteínas co-fatoras, chamadas co-repressoras e co-

ativadoras (Rayasam et al, 2003; Huang et al, 1998).  

As co-repressoras, que são recrutadas na ausência do ligante, fazem parte 

de um complexo de múltiplas histonas desascetilase, que estabilizam a estrutura 

da cromatina e reprimem a transcrição. Já o recrutamento das co-ativadoras é 

dependente do ligante. As co-ativadoras possuem ou recrutam histonas 

acetiltransferases e histonas metiltransferases, que são capazes de 

remodelar/modificar a cromatina, enquanto outros complexos de recrutamento de 

ligantes parecem agir mais diretamente na maquinaria basal da transcrição 

(Rayasam et al, 2003). 

 Para realizar a função de co-fatora de transcrição a proteína NSD1 utiliza 

dois domínios funcionais NID-L e NID+L. NID-L se liga aos receptores nucleares de 

ácido retinóico (RAR) e hormônio tiroidiano (TR) na ausência do ligante, mas não 

na sua presença. Enquanto que, NID+L pode se ligar aos receptores nucleares de 



 

ácido retinóico (RAR), de hormônio tiroidiano (TR), de ácido retinóico X (RXR) e 

de estrógeno (ER) estritamente na presença do ligante (Huang, et al, 1998). 

A proteina NSD1 parece agir como co-repressora e como co-ativadora tanto 

para TR e RAR na ausência do ligante, quanto para RXR, ER, RAR e TR na 

presença do ligante (Huang, et al, 1998). 

Deste modo, NSD1 pode ser um fator intermediário de receptores nucleares 

altamente versátil, controlando a transcrição tanto negativamente como 

positivamente, dependendo do contexto do promotor do gene alvo e também do 

contexto celular em relação a outros fatores de interação com NSD1 (Huang, et al, 

1998). 

A expressão do gene NSD1 ocorre em vários tecidos, incluindo tecido 

cerebral de fetos e adultos, tecidos dos rins, muscular esquelético, baço e timo 

(Nagai et al, 2003). 

A haploinsuficiência, que pode ser causada tanto por mutações de ponto 

como por microdeleções é a principal causa da síndrome de Sotos (Kurotaki, 

2002). 

As mutações que são a principal causa de SoS entre os euro-

descendentes, são, normalmente, mutações de novo. Essas mutações parecem 

estar distribuídas por toda a região codificadora do gene NSD1 e com base nos 

dados obtidos até agora não há presença de “hotspots” (Kamimura et al, 2003; 

Melchior et al, 2005). Vários tipos de mutações foram encontradas no gene NSD1, 

como inserções, deleções, mutações “missense” e “nonsense” (Kamimura et al, 

2003).  



 

Já as deleções, que podem ser parciais (até 1 exon) ou envolvendo todo o 

gene e regiões flanqueadoras, são a causa mais comum entre os japoneses. Dois 

terços destes pacientes têm uma deleção comum de ~2,2 Mb, envolvendo todo o 

gene NSD1 e outros genes adjacentes (Miyake et al, 2003). 

Essas deleções comuns podem ocorrer como conseqüência da presença 

de duas LCR (low copy repeats) encontradas nos pontos de quebra, uma proximal 

ou centromérica (SoS-PREP) e outra distal ou telomérica (SoS-DREP) (Kurotaki, 

et al, 2005). 

As LCRs são seqüências repetitivas de DNA maiores que 1kb com 

homologia acima de 90%, e servem como substrato para a recombinação 

homóloga não-alélica (NAHR) (Kurotaki, 2005). 

A recombinação homóloga não alélica é o principal mecanismo causador de 

“doenças genômicas”. Ocorre entre essas LCRs, podendo levar a translocações 

não equilibradas, deleções, duplicações e inversões, dependendo da localização e 

da disposição das LCRs (Stankiewicz e Lupski, 2002) (figura 5).  
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As LCRs, centromérica e telomérica, do gene NSD1 têm uma estrutura em 

mosaico e sua orientação é invertida. Mas, uma inversão da subunidade 2B da  

LCR telomérica pode ocorrer, predispondo à deleção por recombinação homóloga 

não alélica, como mostra a figura 6 (Kurotaki, et al, 2005). 

Esse polimorfismo é muito freqüente entre os japoneses, explicando a alta 

freqüência (66%) das deleções entre esses pacientes. 

Sempre que uma deleção ocorre por recombinação homóloga não alélica, 

também ocorre uma duplicação (figura 5a). A deleção de NSD1, como sabemos, 

resulta em SoS. A duplicação da parte distal de 5q já é bastante estudada e é, 
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Figura 5:  (modificado de Shaffer e Lupski) Recombinação Homologa não Alélica. A: LCRs de 

mesma direção em cromátides diferentes, resultando em duplicação ou deleção. B: LCRs de 

mesma direção em cromossomos diferentes, resultando translocação recíproca. C: LCRs de 

direções opostas na mesma cromátide, resultando em inversão. 

B 
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principalmente, associada á baixa estatura, retardo mental, microcefalia, 

estrabismo, micrognatia, defeitos cardíacos (Chen, et al 2006). 

Recentemente, Chen e colaboradores (2006) descreveram um caso de uma 

duplicação da região 5q35.2-5q35.3 (região de NSD1), com baixa estatura, 

microcefalia, face pequena oval, testa pequena, dificuldade de aprendizagem, 

atraso no desenvolvimento motor. Esse caso evidencia que o gene NSD1 tem 

efeito de dosagem: quando está em haploinsuficiência causa SoS e quando 

duplicado resulta em um fenótipo oposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 : Esquema mostrando a recombinação homóloga não alélica entre as duas LCRs em 

NSD1. A. LCR centromérica e LCR telomérica. As setas indicam a direção das LCRs. B. 

Pareamento entre as subunidades 2B da LCR telomérica e 2 da LCR centromérica, que resulta em 

uma duplicação (C) e uma deleção (D).  
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Outros pontos de quebra, diferentes dos pontos de quebra da deleção 

comum, não estão localizados dentro de elementos repetitivos. Entretanto, um 

elemento LINE 1 foi encontrado próximo ao ponto de quebra, sugerindo uma 

instabilidade genômica nestes locais (Visser, et al, 2005). 

Outra causa provável para as deleções parciais do gene NSD1 é a 

recombinação entre seqüências Alu (Tatton-Brown, et al, 2005a). 

Elementos Alu são seqüências repetitivas móveis, dispersas por todo 

genoma.  É a repetição mais abundante; são derivados ancestrais do gene 

7SLRNA que forma parte do complexo ribossômico. Deste modo, a origem de 

mais de 1.1 milhões de elementos Alu, que estão dispersos por todo o genoma 

humano, pode ter surgido a partir de uma duplicação gênica no início da evolução 

dos primatas e da subseqüente e contínua amplificação desses elementos (Batzer 

e Deininger, 2002). 

O gene NSD1 é rico em seqüências Alu com uma densidade de 40,2% 

comparado com a de 10,6% do genoma. Particularmente, o intron 2 contém 115 

elementos Alu. Apesar dessa grande quantidade de seqüências repetitivas, 

algumas deleções não foram mediadas por essas seqüências. Nestes casos, o 

mecanismo proposto foi o da “junção das extremidades não homólogas” (NHEJ) 

pela observação de pouca homologia entre as seqüências flanquedoras dos 

pontos de quebra (Douglas, et al, 2005b). 

A junção das extremidades não homólogas utiliza duas seqüências não 

homólogas como substrato para recombinação. Após a deleção de parte destas 

seqüências e do fragmento situado entre elas, estas seqüências são unidas com a 



 

adição de bases na junção da deleção devido ao mecanismo de reparo do DNA 

(figura 7) (Shaw e Lupski, 2004). 

Além dessas causas, também foram descritos dois casos de síndrome de 

Sotos com duplicações de exons do gene NSD1. Em um deles a paciente era 

portadora de uma duplicação do exon 4 e no outro caso, a duplicação envolvia o 

exon 10 (Waggoner et al, 2005; Saugier-Veber et al, 2007). 

As microdeleções na síndrome de Sotos são na maioria de origem paterna. 

Essa preferência pelo cromossomo paterno poderia ser explicada, segundo 

Myiake, et al, (2003), por uma maior susceptibilidade desta região, que sofre a 

deleção, do cromossomo paterno à rearranjos cromossômicos anormais. 
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Figura 7:  (modificado de Shaffer e Lupski 2004) NHEJ entre duas seqüências não homólogas 

A e B. As duas seqüências são unidas, ocorrendo a deleção do segmento entre elas. Bases 

adicionais são inseridas no fragmento de junção da deleção. 



 

I.2.4 - Correlação genótipo/fenótipo 

 

Algumas diferenças entre os fenótipos de pacientes com síndrome de Sotos 

portadores de microdeleções e mutações foram descritas. Em geral, os pacientes 

com mutações têm crescimento acelerado, maturação avançada (idade óssea 

avançada e erupção prematura dos dentes) na infância, retardamento mental leve 

a moderado, hipotonia e hiperreflexia. Já os pacientes com microdeleção têm perfil 

de crescimento e maturação similar, embora tendam a ser menores, com 

retardamento mental mais grave, atraso de desenvolvimento motor grave e podem 

apresentar aspectos autistas (Nagai et al, 2003; Rio et al, 2003).  

Além disso, as anomalias do sistema nervoso central, cardiovascular e 

urinário são predominantes nos pacientes com a microdeleção, provavelmente 

pela deleção de genes adjacentes (Miyake, et al, 2003; Saugier-Veber, et al, 

2007).  

O fenótipo também pode variar entre os pacientes com mutações que têm a 

proteína truncada ou não truncada.  Os pacientes com a proteína não truncada 

têm um quadro da síndrome mais leve do que os que têm a proteína truncada: 

frequentemente o perímetro cefálico é normal, pouca incidência de convulsões, 

menor dificuldade de aprendizagem. Além disso, são essas as mutações que 

estão presentes na maior parte dos casos familiais (Saugier-Veber, et al, 2007).  

Ainda é incerto o porquê dessas diferenças, que tanto podem ser causadas 

por perturbações em genes relevantes da região deletada, quanto por variações 

genéticas, ou ambientais (Nagai et al, 2003). 



 

Há uma relação entre os pacientes com síndrome de Sotos portadores de 

mutações ou deleções heterozigotas no gene NSD1 e o sistema IGF-1. As 

alterações neste gene podem resultar em um aumento da bioatividade de IGF-1, 

levando ao crescimento acelerado da síndrome de Sotos (Boer et al, 2004).  

Essa relação acontece devido à proteína NSD1 poder agir tanto como co-

repressora, quanto como ativadora de um grupo de hormônios nucleares 

receptores para genes promotores de crescimento (hormônio receptor tiroidiano, 

receptor de estrogênio, receptor de ácido retinóico) pela interação com o domínio 

de ligação ao ligante, na ausência ou presença do ligante (Boer et al, 2004). 

As aberrações endócrinas e parácrinas no sistema IGF-1 de pacientes com 

alterações no gene NSD1 podem ser conseqüências diretas da transcrição 

alterada do gene pelo hormônio receptor nuclear (Boer et al, 2004). 

 

I.2.5 - Diagnóstico genético 

 

Um dos meios de identificação de mutações intragênicas e deleções no 

gene NSD1 foi descrito por Melchior et al (2005) que estabeleceram um protocolo 

de identificação utilizando o escaneamento por dHPLC (Denaturing High 

Performance Liquid Chromatography), combinado com o real-time quantitative 

PCR. Este protocolo também identifica polimorfismos no gene NSD1. 

Outra técnica para a detecção dessas mutações é a do sequênciamento 

direto dos exons 2 a 23 e seus introns flanqueadores, cobrindo toda a região 

codificadora do gene NSD1 (Nagai et al, 2003). 



 

Já para a identificação das microdeleções podem ser realizadas analises de 

FISH (Fluorescence in situ Hybridization), com sondas específicas para NSD1 e 

para as regiões flanqueadoras do gene (Nagai et al, 2003). Outra forma de 

detecção é a analise por marcadores polimórficos de microssatélites dentro e ao 

redor do gene NSD1 (Douglas et al, 2003). Além da identificação pela técnica de 

MLPA (Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification), que usa o Kit Salsa 

P026B, contendo sondas para os todos os exons (1 a 23) do gene NSD1, sondas 

para os genes FGFR4, FLT4 e TRIM52 e mais 16 sondas controles (Schouten, et 

al, 2002; Tatton-Brown et al, 2005a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI – RESUMO E CONCLUSÕES 

 
 

A síndrome de Sotos (MIM 117550) é caracterizada pelo crescimento pré e 

pós-natal acelerado, fácies típica com testa proeminente, hipertelorismo, 

estrabismo, fissura palpebral antimongolóide, as orelhas grandes, o palato alto e 

estreito, mãos e pés grandes e possibilidade de erupção prematura dos dentes. É 

também freqüentemente associada com anomalias cerebrais, cardiovasculares e 

urinárias, e, ocasionalmente, é acompanhado por lesões malignas, como tumor de 

Wilms e hepatocarcinoma. Com o avanço da idade, a face gradualmente se 

alonga, o queixo fica mais proeminente, a altura chega próxima ao normal e a 

macrocefalia não é mais pronunciada. 

A casuística total foi de 65 pacientes com suspeita de diagnóstico clínico da 

síndrome de Sotos. Esses 65 pacientes foram testados por MLPA com o Kit Salsa 

P026B e três deleções foram encontradas: deleção total do gene NSD1 e regiões 

flanqueadas, incluindo o gene FGFR4 e dois casos de deleções parciais do gene, 

uma com os exons 13 e 14 deletados, e outra com deleção desde o gene FGFR4 

até o exon 17 do gene NSD1, todas “de novo”. Na nossa amostra a freqüência de 

deleções foi de cerca de 5%, semelhante à observada nas populações não-

japonesas.  

Os pacientes com as deleções apresentam a “fácies típica” com 

abaulamento frontal, o queixo proeminente, a implantação frontal do cabelo alta; a 

macrocefalia, a dolicocefalia, as mãos grandes; a hipotonia neonatal e a icterícia 



 

neonatal também estão presentes nos três pacientes. Entretanto, os três pacientes 

nasceram com o comprimento e o peso dentro dos padrões de normalidade e não 

acima do percentil 97 como descrito para a Sos. 

Para a pesquisa de mutações no gene NSD1, foram selecionados trinta 

pacientes com “fácies típica” da síndrome de Sotos e macrocefalia. O 

seqüenciamento até o momento foi realizado em quatro pares de “primers”  

referentes ao exon 5 do gene NSD1. Dois SNPs foram encontrados, um no 

fragmento 5B e um no fragmento 5D. Os dois SNPs ocorreram por uma 

substituição da base nitrogenada C→ T e são substituições sinônimas. 

A comparação do estudo de Tatton-Brown, et al, (2005b) que analisou as 

características clínicas e comportamentais de 266 pacientes com síndrome de 

Sotos, cujo mecanismo genético foi desvendado, com a nossa amostra de 30 

pacientes nos permitiu sugerir como critérios mínimos para o diagnóstico clínico 

da síndrome de Sotos a “fácies típica” (abaulamento frontal, testa proeminente, 

hipertelorismo, estrabismo, fissura palpebral antimongolóide) e a macrocefalia. 

As alterações no gene NSD1 (microdeleções e mutações) são 

essencialmente específicas para a síndrome de Sotos e, por isso, o diagnóstico 

genético para qualquer caso em que haja alteração do gene NSD1, é o de 

síndrome de Sotos. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

VII - ABSTRACT  

 

Sotos syndrome (MIM 117550) is  autosomal dominant condition  

characterized by prenatal and postnatal overgrowth, macrocephaly and a typical 

facial gestalt with frontal bossing, hypertelorism, antimongoloid slant of the 

palpebral fissures, prominent jaw, large ears, high and narrow palate and large 

hands and feet. The syndrome is also frequently associated with brain, 

cardiovascular, and urinary anomalies and is occasionally accompanied by 

malignant lesions such Wilms tumour and hepatocarcinoma.  

 NSD1 microdeletions were investigated in sixty five patients with clinical 

diagnosis of Sotos syndrome by multiplex ligation dependent probe amplification ( 

MLPA, Kit Salsa P026B).  We identified one patient with a total deletion of NSD1 

and FGFR4, one with NSD1 exon13-14 deletion and another with a deletion that 

included FGFR4 and NSD1 exon1-17. All deletions were “de novo”. In our sample, 

the frequency of deletions was ~5%, similar to that found in non-Japanese 

populations. 

The clinical features of the  three patients with microdeletions are: the typical 

facial gestalt with frontal bossing, prominent jaw and high anterior hairline; 

macrocephaly, dolichocephaly, large hands; neonatal hypotonia and jaundice. 

However, those three patients presented  normal  length  and weight at birth. 



 

Clinical and behavioral features of 30 patients presenting a  typical facial 

gestalt  and macrocephaly, cardinal characteristics of Sotos syndrome were 

described.  

The comparison of the clinical and behavioral features to those described   

for 266 patients with a genetic diagnosis of Sotos syndrome indicates that a high 

clinical suspition of Sotos syndrome includes the typical facial gestalt (frontal 

bossing, hipertelorism, strabismus, prominent jaw, antimongoloid slant of the 

palpebral fissures) and macrocephaly. Other features associated with Sotos 

syndrome, such as overgrowth, learning disability, behavioral problems      

confirms the clinical diagnosis.    

 NSD1 microdeletion investigations detects only  5% of the Brazilian patients 

with Sotos syndrome. Screening for intragenic NSD1 mutations may not be 

necessary in classic Sotos syndrome cases. However, identification of an NSD1 

abnormality is diagnostic of Sotos syndrome.  
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