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 RESUMO E ABSTRACT



 

 

Piazzon FB. Investigação clínica e citogenética molecular em pacientes com 

atraso de desenvolvimento neuropsicomotor associado à malformação 

congênita [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 
Introdução: Com a sofisticação das técnicas de análise do DNA, a medicina 

moderna tem à sua disposição boas possibilidades para elucidar quadros 

clínicos indefinidos em pacientes que possuem microrrearranjos 

cromossômicos complexos. O desenvolvimento da técnica de MLPA (Multiplex 

ligation-dependent probe amplification) aliado à tecnologia dos arrays (WGAS – 

whole genome array screening) possibilitou analisar de uma só vez, diferentes 

regiões de interesse clínico no genoma humano. Objetivo: O presente trabalho 

teve como objetivo estudar pacientes com atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor (ADNPM) associado à malformação congênita (MC) com 

cariótipo prévio normal ou inconclusivo. Material e métodos: Participaram do 

estudo 71 pacientes com ADNPM associado à MC que foram analisados 

utilizando o teste de MLPA com os kits P036 e P064, seguido de WGAS com 

as diferentes plataformas (Agilent, Affymetrix e Illumina). Resultados: Entre os 

33 pacientes com alterações patogênicas e de significado clínico incerto 

(VOUS) encontramos: 12 pacientes com deleção, 5 com duplicação e 16 com 

duplicações e deleções (dup/del) concomitantes. Foram 29 pacientes com 

alterações patogênicas conclusivas, 4 pacientes com CNVs classificadas como 

VOUS e 15 pacientes tiveram resultado de array normal além dos outros 23 

que apresentaram alterações benignas, ou por não apresentarem genes na 

região alterada, ou por serem genes sem fenótipos descritos, ou ainda, as 

alterações foram herdadas de genitores normais.  Na casuística total foram 

encontrados 4 pacientes com regiões de perda de heterozigosidade. 

Conclusões: A utilização de uma estratégia combinada utilizando diferentes 

kits de MLPA, com capacidade para detectar as principais microalterações 

genômicas patogênicas conhecidas, associada à aplicação do WGAS 

possibilitou a detecção de alterações submicroscópicas, bem como a 

correlação clínica adequada para pacientes não diagnosticados pela 

citogenética clássica.  Dessa forma, nosso estudo sugere um novo modelo 



 

para a aplicação combinada desses testes que representa uma alternativa de 

bom custo-benefício para a triagem genômica e definição diagnóstica dos 

pacientes com quadros sindrômicos complexos e suas famílias. 

 
Descritores: Anormalidades congênitas; Deficiência intelectual; Estudo de 

associação genômica ampla; Dosagem de genes; Variações do número de 

cópias de DNA; Aconselhamento genético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piazzon FB. Clinical and molecular cytogenetics investigation in patients with 

psychomotor delay associated with congenital malformation [Thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

Introduction: The recent technological advances on DNA-based techniques 

have established in modern medicine good opportunities to elucidate undefined 

clinical cases in patients with complex chromosomal microrearrangements. The 

performance of MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification) 

technique together with array technologies (WGAS – whole genome array 

screening) created the possibility of one single experiment to analyze different 

regions of interest in the human genome. Objective: Patients with psychomotor 

delay (PSMD) associated with multiple congenital anomalies who had normal or 

inconclusive G-band-karyotype (MCA) were studied in order to understand the 

genotype-phenotype correlations. Material and methods: This study involved 

71 patients with psychomotor delay (PSMD) associated with multiple congenital 

anomalies (MCA) analyzed by MLPA (P036 and P064 kits), followed by WGAS 

different platforms (Agilent, Affymetrix e Illumina®). Results: Among 33 patients 

with pathogenic and uncertain (VOUS) copy number variations (CNV) were 

found: 12 deletions, 5 duplications and 16 concomitant duplication and deletion 

(dup/del). There were 29 patients with conclusive pathogenic findings, 4 

patients with VOUS and 16 patients with normal array, but others 23 patients 

with benign results, which means there is no gene content in the region 

involved, or because these genes were not linked to phenotype, or even due to 

CNVs inherited of healthy parents. From the whole casuistic, 4 individuals 

presented loss of heterozygosity (LOH) regions. Conclusions: The use of a 

combined strategy of analysis (MLPA - WGAS) with a high capacity to detect 

pathogenic CNVs allows unraveling microscopic imbalances, and consequently, 

offers an adequate clinical correlation for patients not previously diagnosed by 

classical cytogenetics. In conclusion, this study suggests a new model for the 

combined application of these techniques, which represents an optimal 

alternative for a genomic screening and diagnostic establishment in patients 

with rare complex disorders and their families.   



 

Descriptors: Congenital abnormalities; Intellectual disability; Genome-wide 

association study; Gene dosage; DNA copy number variations; Genetic 

counseling. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Anormalidades na arquitetura genômica podem gerar diferentes 

manifestações clínicas como as malformações congênitas (MC) e/ou atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM). No entanto, o diagnóstico claro 

dessas anormalidades nem sempre é possível (Shaffer, 2005). 

As alterações genômicas também constituem causa frequente de 

abortamento, defeitos congênitos e deficiência intelectual e são verificadas em 

cerca de 0,7 a 0,8% dos recém nascidos vivos, em 5% dos natimortos e em 

mais de 50% dos abortos espontâneos ocorridos no primeiro trimestre de 

gestação (Christiansen et al., 2008) sendo, portanto imprescindível sua 

inequívoca identificação.  

Desde 1956, com a determinação exata do número de cromossomos da 

espécie humana, o estudo citogenético clássico (cariotipagem com bandas) 

permitiu o diagnóstico de diversas doenças genômicas, as causadas por 

aneuploidias ou por grandes alterações cromossômicas estruturais, como as 

translocações, inserções, inversões, deleções e duplicações (Harper et al., 

2006). 

As anormalidades genômicas maiores, que incluem deleções, 

duplicações e translocações cromossômicas no limite de 5 a 10 Mb de 

tamanho, podem ser identificadas por meio da citogenética clássica (cariótipo 

com bandamento G). Já as anormalidades genômicas menores, que 

constituem alterações sutis na sequência e envolvem substituição de bases, 

deleções ou inserções de poucos nucleotídeos, necessitam de investigação por 

meio da citogenética molecular como, por exemplo, pelo método de hibridação 

in situ por fluorescência (FISH), e suas variantes (Trask, 2002; Salman et al., 

2004), ou ainda mais recentemente pela investigação do genoma utilizando 

plataformas de arranjos de oligonucleotídeos e/ou polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNP-array) para triagem genômica completa. 

Assim, com a sofisticação da citogenética molecular no estudo das 

variações genômicas estruturais, a medicina moderna tem agora, à sua 

disposição, métodos citogenômicos de análise capazes de elucidar quadros 
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clínicos indefinidos em pacientes que apresentam microrrearranjos 

cromossômicos complexos.  

Com o advento de métodos moleculares como a técnica de MLPA 

(Multiplex ligation-dependent probe amplification), os laboratórios 

especializados no estudo genético tiveram à sua disposição uma eficiente 

ferramenta de triagem genômica para pacientes com deficiência intelectual, 

malformações congênitas e dismorfias (Christofolini et al., 2010; Dutra et al., 

2011).  

E, atualmente, com a implantação da tecnologia de array (WGAS – 

whole genome array screening) é possível analisar, de uma só vez, regiões de 

interesse em todo o genoma para triar rearranjos genômicos desequilibrados 

que explicariam os sinais e sintomas dos pacientes em avaliação genética por 

diversos motivos como: múltiplas malformações congênitas, deficiência 

intelectual, transtorno do espectro autista (TEA), déficit de atenção e 

hiperatividade, infertilidade e outros.  

O desenvolvimento de plataformas com maior resolução, já possibilita a 

detecção de aproximadamente 99% das anormalidades cromossômicas 

desbalanceadas em um único experimento (Martin; Warburton, 2015).  

Assim, estudamos pacientes com atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor (ADNPM) associado à malformação congênita (MC), sem 

diagnóstico clínico definitivo, e suas famílias, aplicando as novas técnicas 

citogenômicas de análise do DNA para compreender melhor a etiologia desses 

quadros e realizar o aconselhamento genético adequado. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 REVISÃO DA LITERATURA 



26 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1. Rearranjos submicroscópicos relacionados a malformações e atraso 
de desenvolvimento neuropsicomotor 

A etiologia cromossômica de diversos fenótipos clínicos, incluindo as 

malformações, foi bem estudada utilizando as técnicas de citogenética 

convencional, mas estas técnicas nem sempre eram completamente 

conclusivas. Com o aparecimento dos métodos de citogenética molecular, os 

microrrearranjos estruturais, principalmente as microdeleções, puderam ser 

identificadas e os relatos cariótipo-fenótipo tornaram-se mais bem descritos na 

literatura (Trask, 2002). 

Considerando que deleção é a quebra de um segmento cromossômico 

com a subsequente perda desse material genético, quando o segmento 

cromossômico deletado é menor que 5 a 10 Mb, não é possível sua detecção 

pelo cariótipo tradicional, sendo então considerado uma microdeleção 

genômica, que pode ser de 1 kb a 10 Mb.  

Tanto as deleções quanto as duplicações submicroscópicas estão 

igualmente envolvidas na etiologia de fenótipos clínicos e são responsáveis por 

aproximadamente 15% das mutações nas doenças monogênicas. Sendo que 

na maioria das vezes, as microduplicações patológicas afetam os portadores 

com menor gravidade (Shaffer; Lupski, 2000). 

Belangero et al., 2009 identificaram e caracterizaram a deleção 22q11.2 

em 29 pacientes portadores utilizando métodos de citogenética molecular, 

mostrando que os fenótipos das entidades, síndrome de Di George, síndrome 

velocardiofacial e síndrome conotruncal com anomalias faciais, antes 

conhecidas como doenças distintas, fazem parte de um único espectro clínico, 

no qual as cardiopatias conotruncais são frequentes, além de fenda palatina, 

dismorfias faciais, voz anasalada relacionada à insuficiência velofaríngea, 

hipoplasia de timo, deficiência intelectual e/ou alterações psiquiátricas, além de 

outras alterações. 

A microdeleção na região 7q11.2 encontrada em pacientes com a 

Síndrome de Williams-Beuren, está diretamente relacionada com fenótipo facial 
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típico, estenose aórtica supravalvar e comportamento afável peculiar (Robinson 

et al.,1996). Sbruzzi et al. (2010) tentam correlacionar o fenótipo da mesma 

síndrome com a presença ou ausência de marcadores polimórficos nessa 

região genômica, identificados pela técnica de MLPA, levando em 

consideração principalmente o gene da elastina (ELN), comumente ausente na 

síndrome e responsável por boa parte de seu fenótipo.  

Diversos relatos na literatura reconhecem que a deleção 1p36 é a 

síndrome de microdeleção terminal mais comum, com incidência estimada em 

1:5000 indivíduos, sendo que seu fenótipo consiste em atraso de linguagem, 

características faciais como sobrancelhas estreitas, olhos fundos, hipoplasia de 

face média, ponte nasal alargada e achatada, além de filtro nasal longo com 

queixo proeminente (Shapira et al., 1997; Gajecka et al., 2007; Battaglia et al, 

2008; D’Angelo et al., 2006). 

Da mesma forma, van Bever et al. (2005) encontraram uma 

microdeleção na região subtelomérica do braço longo do cromossomo 1 

utilizando as técnicas de MLPA e array, em um paciente com deficiência 

intelectual e múltiplas anomalias congênitas, a maioria delas envolvendo 

alterações na linha média. 

Outras alterações genômicas submicroscópicas de importância clinica, 

são as síndromes de rearranjos cromossômicos recíprocos, como a duplicação 

ou a deleção de cerca de 1,5 Mb em 17p11.2, associadas respectivamente, à 

síndrome de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (Pentao et al., 1992) e à neuropatia 

hereditária com predisposição à paralisia de pressão (hereditary neuropathy 

with liability to pressure palsy)  descrita por Chance et al. (1994). As síndromes 

já bem documentadas e produto das microdeleções ou duplicações podem ser 

conferidas na Tabela 1. 

As alterações submicroscópicas não detectadas na cariotipagem 

clássica também estão implicadas no atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor e da deficiência intelectual (DI). Sabemos que a DI ocorre em 

2 a 3% dos recém-nascidos na população geral e na maioria dos casos a 

etiologia permanece não elucidada. Em apenas 5% das DI não explicadas, são 

detectadas alterações por cariótipo convencional, e quando o diagnóstico 
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causal é encontrado, há melhora no manejo clínico e no aconselhamento 

genético das famílias (Garcia et al., 2004).  

Com o desenvolvimento das técnicas de citogenética molecular surgiram 

as sondas únicas para a investigação das regiões subteloméricas usadas tanto 

pelo método de FISH quanto por MLPA. Assim, a disponibilidade dessas 

sondas tornou possível a correlação dessas regiões com o atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor e a deficiência intelectual (Knigth; Flint, 

2000). 

Um estudo pioneiro foi realizado no Reino Unido com 466 crianças 

portadoras de DI idiopática e cariótipo normal. Esse estudo mostrou uma 

frequência de aproximadamente 5% de rearranjos subteloméricos, sendo que 

cerca de 50% desses rearranjos haviam sido herdados de pais portadores de 

rearranjos na forma balanceada (Knigth et al., 1999). 

Em 2002, Biesecker revisou os dados da literatura sobre os rearranjos 

cromossômicos subteloméricos em pacientes com deficiência intelectual 

idiopática. Dos 2000 casos avaliados em 14 trabalhos publicados, 

aproximadamente 6% demonstraram rearranjos subteloméricos com uma taxa 

de 50% de rearranjos herdados de pais portadores de rearranjo balanceado. 

Baseado na arquitetura genômica complexa das regiões subteloméricas, 

associada à alta taxa de recombinação desses loci e ao elevado número de 

genes nas regiões cromossômicas distais, Ledbetter (1992) postulou que 

rearranjos subteloméricos microscópicos teriam grande importância na etiologia 

de malformações congênitas múltiplas e na deficiência intelectual.  

Em um estudo baseado nos testes solicitados na rotina laboratorial, 

Ravnan et al., 2006 encontraram uma incidência de microrrearranjos 

clinicamente relevantes de aproximadamente 2,5%. Em um estudo similar, 

Ballif et al., 2007 estudaram 7000 casos com cariótipo normal por CGH-array e 

encontraram uma frequência de rearranjos em torno de 2,4%. 

Todos esses estudos mostraram a relevância clínica das alterações 

subteloméricas, mas há indícios que microrrearranjos em outras regiões 

genômicas ou até mesmo as variações no número de cópias (CNVs, do inglês 
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Copy Number Variation) futuramente possam estar mais relacionados à 

etiologia da DI, tornando sua investigação fundamental em casos de portadores 

de malformações e ADNPM com cariótipo normal (Iafrate et al., 2004). 

Na Tabela 2 estão demonstradas as principais alterações genômicas 

encontradas relacionadas a DI. Síndromes bem documentadas cujo produto 

das microdeleções ou duplicações podem ser conferidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Algumas síndromes de microduplicações e 
microdeleções cromossômicas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Shinawi et al. (2008). 
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Tabela 2 – Algumas alterações genômicas associadas à DI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Vissers et al. (2010). 

 

2.2. Métodos de detecção de rearranjos submicroscópicos  
O advento de novas técnicas moleculares facilitou o rastreamento de 

regiões genômicas relacionadas ao desenvolvimento das malformações e 

ADNPM. A busca por novas mutações alcançou novos níveis por meio da 

análise de sequências de genes candidatos expressos no cérebro (Jensen et 

al., 2006) e da análise de todos os genes do cromossomo X (Raymond; 

Tarpey, 2006). 

Outras abordagens incluem análise de rearranjos submicroscópicos 

avaliados por meio das técnicas de FISH, MLPA e de array-CGH (Figura 1). 

Desde o início da utilização de métodos moleculares, a técnica de FISH 

foi útil na detecção de diversas regiões deletadas ou duplicadas. Sondas de 

DNA para a região crítica da síndrome de Di George (DGS) e/ou da síndrome 

velocardiofacial (VCFS) mostraram que uma grande porcentagem dos 
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pacientes com o espectro clínico de ambas apresentam deleções em 22q 

(Nogueira et al., 2008).  

Já a técnica de MLPA foi desenhada de forma a permitir a detecção de 

anormalidades genéticas como aneuploidias, deleções e duplicações em um 

único ensaio (Schouten et al., 2002), e também é bastante utilizada para a 

avaliação do número de cópias da região 22q11.2 e a identificação de 

alterações em vários loci simultaneamente (Figura 1). 

Uma técnica mais recentemente desenvolvida, a técnica de CGH-array 

tem permitido a detecção de microaberrações genômicas com um alto nível de 

resolução sendo este de cerca de 100 Kb a teoricamente 6 Kb (de Ravel et al., 

2007; Toruner et al., 2007) (Figura 1).  

A reavaliação da correlação cariótipo-fenótipo utilizando CGH-array em 

pacientes portadores de deleção de 18q estreitou algumas regiões 

relacionadas a características clínicas específicas, como para a microcefalia 

em 18q21.33, além de aumentar a capacidade de detecção de alterações 

genômicas crípticas concomitantes que puderam, em parte, explicar a 

disparidade dos pontos quebra descritos na literatura em relação ao fenótipo 

clínico (Feenstra et al., 2007).  

O array oferece muitas vantagens quando comparado a outros métodos 

de análise do genoma porque não exige células em divisão e nem cariotipagem 

prévia. Permite uma análise global rápida, comparável à realização de 

centenas de hibridações in situ por fluorescência, além de apresentar alta 

capacidade de detecção de microrrearranjos genômicos que podem, em parte, 

elucidar a etiologia de diferentes fenótipos clínicos (Shaffer; Bui, 2007). 
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Figura 1. A evolução das técnicas citogenômicas (gentilmente cedida pela 
Profª. Drª. Leslie Domenici Kulikowski).  
 

O desenvolvimento de plataformas cada vez mais robustas, com maior 

resolução, já possibilita a detecção de cerca de 99% das anormalidades 

cromossômicas desbalanceadas, em um único experimento, como ilustrado no 

Quadro 1 (Piazzon; Dias, 2013). 

 

Quadro 01 – Frequência de detecção de anormalidades cromossômicas 
entre os diferentes testes de triagem. 

 
Testes de triagem genômica 

quantitativa 
Detecção de anormalidades 

cromossômicas (em %) 

Cariotipagem 3 – 15 

MLPA 55 – 72,5 

WGAS ~ 99 

 

De acordo com as diretrizes propostas pelo Colégio Americano de 

Patologistas, o array deve ser utilizado como primeira escolha para triagem de 

alterações genômicas em indivíduos portadores de defeitos congênitos, 

ADNPM ou DI (Shaffer, 2005). Esta realidade é vivenciada por países com 

Estados Unidos e Canadá. Entretanto, os custos para a realização desta 
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técnica diagnóstica ainda são muito elevados para países em desenvolvimento 

como o Brasil, recomendando-se a sua utilização em casos específicos. 

Assim sendo, as técnicas de MLPA e FISH representam uma alternativa 

de bom custo-benefício para a triagem genômica e definição de alterações 

submicroscópicas não visualizadas pela técnica de cariotipagem.  

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a seus 

usuários o exame de cariótipo com Bandas G em sangue periférico. Entretanto, 

este não é acessível à toda população por existir grande demanda de casos e 

falta de centros diagnósticos que disponibilizem essa técnica em algumas 

regiões do país. Durante décadas, a cariotipagem foi a única ferramenta 

disponível para investigar a etiologia cromossômica na prática da Genética 

Médica. Apesar de sua importância inquestionável na elucidação de grandes 

rearranjos complexos, aneuploidias clássicas e rearranjos equilibrados com 

pouco recurso financeiro, devido às suas limitações técnicas, não detecta 

alterações menores que 5 Mb. Cerca de 3 - 7% dos portadores de deficiência 

intelectual idiopática apresentam pequenas alterações nas regiões 

subteloméricas, sendo que o cariótipo diagnostica, aproximadamente, 10% 

desses casos e, 50% permanecem sem diagnóstico (Stankiewicz; Beaudet, 

2007).  

A experiência do Laboratório de Citogenômica da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo revela que, no ano de 2011, 25% dos 

pacientes com alterações fenotípicas e cariótipo normal apresentavam variação 

no número de cópias gênicas detectadas pela técnica de MLPA. 

A introdução do cariótipo molecular à prática da genética clínica traz 

uma série de questionamentos aos geneticistas, com relação à indicação e 

aplicabilidade do teste, interpretação de resultados duvidosos e implicações 

éticas de fornecer informações encontradas incidentalmente, mas que podem 

trazer comprometimentos futuros ao paciente e, não foram o motivo da 

solicitação do teste (Bruno et al., 2011). 

 
2.3. Desafio na análise do número de cópias gênicas 
 A utilização de plataformas de array de alta resolução demonstrou que 

aproximadamente 20% dos rearranjos cromossômicos não balanceados são 
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menores que 1 Mb. A utilização destas novas plataformas de alta resolução 

permitiu a identificação de alterações no número de cópias de até 1 a 2 kb e, 

dessa forma,  microrrearranjos ou alterações em um único gene puderam ser 

elucidados. Entretanto, o excesso de informação detalhando o genoma do 

paciente dificulta a distinção entre as CNVs patogênicas e benignas. Para 

tanto, a avaliação do geneticista clínico é fundamental para a realização da 

correlação genótipo-fenótipo de maneira inequívoca. Um exemplo desse 

desafio é a interpretação das CNVs de significado clínico incerto. Para isso, 

são usadas bases de dados públicas como a do ISCA (International Standard 

for Cytogenomic Arrays Consortium, https://www.iscaconsortium.org) e o DGV 

(Data of Genomic Variants, http://projects.tcag.ca/variation) para identificação 

das CNVs benignas (Bruno et al., 2011). 

A identificação precisa das alterações citogenômicas que explicam o 

quadro clínico do paciente com doença genética tem como objetivo, em 

primeiro plano, a elucidação diagnóstica com consequente diminuição da 

ansiedade das famílias, acabando por cessar a “peregrinação pelo diagnóstico 

de uma entidade rara” (Bruno et al., 2011). Ainda possibilita a prevenção de 

comorbidades, uma vez que, se estabelece exatamente quais os genes 

envolvidos no desequilíbrio genômico, e, em alguns casos, pode-se prevenir 

consequências mais sérias do comprometimento de múltiplos sistemas. Como 

conclusão final desse trabalho árduo de interpretação clínica dos dados 

citogenômicos, realiza-se o aconselhamento genético apurado para as famílias, 

estabelecendo-se riscos de recorrência verdadeiros para a prole e não mais 

estimados, o que ocasiona impacto até mesmo na saúde pública (Vermeesch 

et al., 2005). 

A escassez de centros especializados nas técnicas de citogenômica e o 

custo das mesmas são os principais motivos que tornam o acesso a essas 

tecnologias limitado no SUS, enquanto a falta de cobertura para esses testes 

pelos planos de saúde é o limitante na saúde suplementar. 

Portanto, a combinação dos exames de cariótipo, MLPA e FISH parece 

ser a forma mais eficiente e com custos aceitáveis para se investigar a etiologia 

das doenças genômicas na realidade brasileira. 
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2.4. A realidade da Genética Médica no Brasil 
 
 

 
Figura 2. Além da banda G: iceberg ilustrando a dificuldade na elucidação de 
casos citogenômicos complexos (FONTE: Piazzon; Dias, 2013). 
 

A maioria dos serviços de Genética Médica ainda atua na superfície, só 

enxergando a ponta do iceberg, mas com o avanço da análise de alta 

resolução do genoma é possível aprofundar no genoma do paciente, 

conhecendo a parte submersa do iceberg. Assim, a Genética Médica 

transforma-se em uma especialidade emergente e indispensável, que evoluiu 

da clínica-observacional para uma interface clínico-laboratorial sofisticada, 

capaz de realizar diagnósticos e aconselhamentos acurados e, em breve, 

futuro tratamentos personalizados (Piazzon; Dias, 2013). 

!
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A dificuldade da análise inequívoca desses resultados evidencia a 

necessidade imediata da Genética Médica assimilar e incorporar novos 

conhecimentos à sua prática. A triagem genômica utilizando a cariotipagem 

molecular (FISH, MLPA e array) já é recomendada na literatura médica e, 

portanto, um desafio que todo geneticista precisa enfrentar (Shaffer, 2005). 

 O aumento da resolução das plataformas de array possibilita o 

detalhamento das alterações genômicas a tal nível, que foi possível encontrar 

segmentos de DNA com número de cópias gênicas normal, intercalados a 

duplicações e triplicações gênicas, ilustrando o fenômeno da chromothripsis, 

também conhecida como catástrofe cromossômica, que pode ser associado a 

diferentes fenótipos clínicos, antes inexplicados.  

No Brasil, a implantação desses métodos ainda não é realidade, 

resultando em volume considerável de casos indefinidos, onerando o SUS e a 

sociedade.  

A discussão de novas diretrizes clínicas e laboratoriais, um dos 

objetivos deste trabalho, bem como a adoção da investigação citogenômica 

para o atendimento adequado dos pacientes é um caminho irreversível para a 

Medicina atual. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Geral  
         Estudar pacientes com ADNPM associado à MC sem diagnóstico 

conclusivo. 

 
3.2. Específicos  

• Caracterizar a presença de alterações genômicas utilizando as técnicas 

de MLPA e array; 

• Determinar molecularmente o tamanho dos segmentos deletados e/ou 

duplicados envolvidos nas alterações genômicas; 

• Descrever o fenótipo clínico dos pacientes com alterações genômicas 

detectadas; 

• Estudar a correlação genótipo-fenótipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
4.1. Casuística 

   A amostra do presente trabalho foi obtida por meio da análise dos 

resultados de 71 pacientes que apresentavam ADNPM e/ou MC, com cariótipo 

prévio em bandamento G com resultado normal conforme mostra a Figura 3.  

O projeto foi aprovado pela CAPPesq, sob o número 0371/10. Foram 

incluídos apenas os pacientes cujos genitores ou responsáveis autorizaram a 

realização da pesquisa, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexos A e B). 

Este estudo apresentou apoio financeiro dos seguintes projetos: CNPq 

(Edital MCT/CNPq/CT – SAÚDE nº 57/2010 – Processo nº 401910/2010-5) e 

FAPESP (Edital PPSUS – Processo nº 2009-53105-09), sendo realizado parte 

no Laboratório de Genômica Pediátrica (LIM 36), parte no Laboratório de 

Citogenômica (LIM 03) do HC-FMUSP e alguns experimentos de array foram 

realizados no Laboratório de Biotecnologia Animal – ESALQ/USP – Piracicaba-

SP. A seleção dos pacientes foi baseada nos seguintes critérios: 

Para inclusão: foram considerados pacientes com ADNPM que não 

acompanharam o início do desenvolvimento para idade pela escala de Denver 

II. Esses pacientes classificados com ADNPM tinham que ter ao menos uma 

malformação maior ou mais de duas malformações menores também 

consideradas dismorfias (Jones, 2006). Exemplos de dismorfias: orelhas de 

baixa implantação, hipertelorismo ocular, hipertelorismo mamário, íris 

estrelada, coloboma de íris ou pupila. Malformações maiores: cardiopatia 

congênita, agenesia de corpo caloso, malformação renal, etc. Os pacientes 

incluídos tinham cariótipo com bandas G, realizado em diferentes serviços, 

normal ou sem alterações que justificassem o quadro clínico (Figura 3).  

Para exclusão: cariótipo com bandas G anormal e conclusivo, ausência 

de ADNPM ou DI quando pertinente, ausência de MC ou dismorfias associadas 

(Figura 3). 

O exame físico dos pacientes foi realizado por médicos geneticistas da 

Unidade de Genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HC-FMUSP) e/ou 
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médico geneticista do Hospital Municipal e Maternidade Amador Aguiar. 

71#
PACIENTES## ADNPM#

MC#(2#MAIORES#OU#
1#MAIOR#E#2#
MENORES#=#
DISMORFIAS)#

CARIÓTIPO#
NÃO#

CONCLUSIVO#

EXCLUSÃO:#
SEM#ADNPM,#
SEM#MC,#KTP#
CONCLUSIVO#

 
Figura 3. Critérios de inclusão e exclusão na casuística deste estudo. 

 

Uma amostra de sangue periférico dos genitores também foi coletada 

quando disponível, para ser utilizada posteriormente na análise de regiões 

polimórficas se necessário. Após conclusão da análise das técnicas, foi emitido 

laudo de MLPA (vide figura 4 para entender o fluxo do trabalho) e array para 

todos os 71 pacientes (Anexos C, D e E).  

 

 
Figura 4. Fluxo do trabalho 

 

4.2. Técnicas utilizadas 

4.2.1. Isolamento e quantificação de DNA 
 A extração de DNA foi realizada a partir de amostra de 1 a 5mL de 

sangue periférico do paciente, utilizando como anticoagulante o ácido 
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etilenodiamino tetra-acético (EDTA). O material genético foi extraído por meio 

do kit QIAamp DNA Blood Mini Kit (50) (Qiagen, Hilden, Alemanha) segundo o 

protocolo do fabricante com algumas modificações. A concentração e 

qualidade das amostras de DNA foram determinadas por espectrofotômetro 

(NanoVue - GE Healthcare Life Sciences) e as alíquotas de DNA foram 

armazenadas em freezer a -20ºC. 

 

4.2.2. Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)  
A técnica de MLPA permite a quantificação relativa do número de cópias 

de aproximadamente 50 sequências do genoma em um único experimento, 

sendo capaz de detectar deleções e duplicações em diversos genes (Stuppia et 

al., 2012; Willis et al., 2012). As reações de MLPA foram realizadas segundo 

orientações do fabricante, porém com algumas modificações para maior 

rendimento dos reagentes (Dutra et al., 2012). 

Para a investigação do DNA de cada paciente foram utilizados no mínimo três 

kits combinados, entre eles, o SALSA MLPA probemix P036-E1 Human 

Telomere-3 e o SALSA MLPA probemix P070-B2 Human Telomere-5, que 

investigam alterações em todos os subtelômeros humanos e o SALSA MLPA 

probemix P064-B3 Mental Redardation-1, que investiga as principais síndromes 

de microdeleção e microduplicação como: da deleção 1p36, Wolf-Hirschhorn, 

Cri du Chat, Williams-Beuren, Prader-Willi / Angelman, Sotos, Langer-Giedion, 

Rubinstein-Taybi, deleção 22q11 entre outras. 

 Outros kits para regiões específicas foram utilizados. Em alguns casos, 

para caracterizar pontos de quebra genômicos conforme necessário. 

Os dados gerados foram analisados por meio do software GeneMarker 

(Softgenetics, LLC, State College, PA, USA – www.softgenetics.com). 

 

4.2.3. Técnica de triagem genômica por array 
As tecnologias de array disponíveis comercialmente detectam pequenos 

desequilíbrios genômicos no genoma completo simultaneamente e, além disso, 

delimitam os pontos de quebra dessas alterações.  

Utilizamos três plataformas diferentes, conforme a disponibilidade do 

laboratório e, em todos os casos, a amplificação do DNA, marcação, hibridação 
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e lavagens foram realizadas de acordo com o protocolo de cada fabricante. 

Abaixo seguem as plataformas utilizadas neste estudo:  

Ø Plataforma Agilent 
   O array por hibridação genômica comparativa (CGH-array) da Agilent 

foi realizado em lâminas contendo sondas de 60-mer de oligonucleotídeos 

utilizando o Human Genome CGH Microarray 2x105K ou o SurePrint G3 

Human Microarray 4x180 K (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA).  

A lâmina de 105 K possui aproximadamente 105.750 sondas com um 

espaçamento médio de sondas de 22 Kb, e a de 180 K um total de 180.880 

sondas, com um espaçamento médio de 17 Kb. Como controle foi utilizado 

DNA genômico masculino (Human male genomic DNA, Promega Corporation, 

Madison, USA) disponível comercialmente. A leitura das lâminas foi realizada 

pelo equipamento SureScan Microarray Scanner da Agilent e os dados foram 

analisados pelo programa Feature Extraction v10.5. O total de 3 mg de DNA do 

paciente e 3 mg de DNA genômico controle foram digeridos com as enzimas 

AluI (5 unidades) e RsaI (5 unidades) (Promega) por um mínimo de 2 horas à 

37°C.  Foram retiradas amostras para uma análise comparativa em gel, do 

tamanho dos fragmentos de DNA obtidos após a digestão. 

Ø Plataforma Affymetrix 
      Os chips são fabricados utilizando a síntese in situ de curtas 

sequências de oligonucleotídeos de 25-mer. Utilizamos o chip CytoScan HD, 

que possui cerca de 2.696.550 sondas de CNVs e 749.157 de SNPs, com uma 

cobertura média de sonda de 1,1 Kb;  e o Genome-Wide Human SNP array 

6.0, com mais de 1,8 milhão de sondas, incluindo 906.600 sondas de SNPs e 

cerca de 946.000 sondas para a detecção de CNVs e um espaçamento médio 

de sondas de 1-5 Kb (Affymetrix, Santa Clara, CA,USA). Esta plataforma 

permite uma maior acurácia do ponto de quebra das alterações, além de 

determinação de regiões com perda de heterozigosidade (LOH), detecção de 

dissomia uniparental (UPD) e baixo nível de mosaicismo. 

Ø Plataforma Illumina® 
      O HumanCytoSNP-12 BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA) 

compreende um painel de triagem do genoma com sondas ligadas a beads 

magnéticas, que estão distribuídas aleatoriamente em toda a lâmina. Este array 
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inclui cerca de 300.000 sondas de SNPs de 50-mer que cobrem todo o genoma 

e sondas alvo para todas as regiões de importância citogenética conhecidas, 

incluindo regiões subteloméricas, pericentroméricas e dos cromossomos 

sexuais.  

     As lâminas do array foram escaneadas no iScan Reader e a análise 

dos dados foi realizada utilizando os softwares da Illumina GenomeStudio 

versão 2010.1 e  KaryoStudio versão 1.4.3.0 Build 37 (CNV Plugin V3.0.7.0). 

     Nesta plataforma é possível detectar anormalidades genômicas 

incluindo duplicações, deleções, regiões com LOH, UPD e mosaicismo. 

     Todas as lâminas que foram utilizadas, mesmo com diferentes 

resoluções, apresentam a cobertura mínima necessária para serem 

empregadas na triagem genômica de rotina.     

 

4.2.4. Análise de dados 
   Os dados brutos obtidos da análise genômica pela técnica de array em 

diferentes plataformas foram submetidos à análise utilizando os seguintes 

bancos de dados:  

Ø Database of Genomic Variants (DGV, disponível em: 

http://projects.tcag.ca/variation/),  

Ø Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans 

Using Ensembl Resources (DECIPHER, disponível em: 

http://decipher.sanger.ac.uk/)  

Ø UCSC Genome Bioinformatics (disponível em: 

http://genome.ucsc.edu).  

Essa consulta aos bancos de dados foi realizada para classificação das 

CNVs encontradas em benignas, patogênicas ou VOUS.  

Foram consideradas CNVs benignas as alterações genômicas 

observadas em amostra de indivíduos normais, catalogadas no banco de 

dados DGV e assim, classificadas como polimórficas.  Foram consideradas 

CNVs patogênicas as alterações genômicas relatadas que englobavam genes 

associados ao fenótipo clínico observado. 

 E foram consideradas VOUS as alterações genômicas que não 

envolviam genes conhecidos, que poderiam ou não estar relacionados às 
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alterações clínicas observadas. Quando disponíveis, as amostras dos pais 

foram então avaliadas na tentativa de auxiliar a classificação das alterações 

encontradas. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 
 

Participaram deste trabalho 71 pacientes que apresentavam ADNPM 

associado à MC com cariótipo prévio não-conclusivo conforme fluxograma 

ilustrado na Figura 4.  

Para um único paciente do estudo (G-5) foi necessária a realização da 

cariotipagem em bandamento G para o esclarecimento da alteração genômica 

encontrada após a triagem inicial por MLPA. O estudo citogenômico completo 

deste paciente está descrito no artigo Dutra et al., 2015.  

Para a análise das alterações genômicas foram aplicadas as técnicas de 

MLPA com os kits P036, P070 e P064 combinados e, subsequentemente, a 

técnica de WGAS com diferentes plataformas, conforme descrito 

anteriormente. 

 
Figura 5. Fluxograma e classificação dos resultados de array. “CNVs” significa 
variações no número de cópias gênicas; “VOUS” é toda variante de significado 
clínico incerto; “ausentes" significa que não há alteração no número de cópias 
(pacientes que tiveram resultado de array normal); “DUP/DEL” significa 
duplicação e deleção em um mesmo paciente. 
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Entre os 33 pacientes com alterações patogênicas e com alterações de 

significado clínico incerto (VOUS), encontramos: 12 pacientes com deleção, 5 

com duplicação e 16 com duplicação e deleção (dup/del) concomitantes.  

Foram 29 pacientes com alterações patogênicas conclusivas, 4 

pacientes com CNVs classificados como VOUS, sendo que destes, 16 

pacientes apresentaram 2 ou mais CNVs alterados. Quinze pacientes tiveram 

resultado de array normal e outros 23 apresentaram alterações benignas, ou 

por não apresentarem genes na região alterada, ou por serem genes sem 

fenótipos descritos ou ainda, as alterações foram herdadas de genitores 

normais. Destes, foram encontrados 4 pacientes com regiões de perda de 

heterozigosidade.   

Segue a Tabela 3 com todos os pacientes do estudo e o resultado das 2 

técnicas utilizadas MLPA – array e a alteração genômica encontrada. 
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MLPA
ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO / TAMANHO COORDENADAS

G-75 01 Normal del 19p13.12 (39,4 kb) 14,729,069 - 14,768,462 Benigna

G-321 02 del)22q11.21)atípica del 22q11.21 (537,4 kb) mat 21,034,808 - 21,572,202 Patogênica

P48 03 del)9p)dup)20p
del 9p24.3p22.2 (17,6 Mb)
dup 20p13p12.1 (14,8 Mb)

116,890 - 17,629,981
8159 - 14,755,396 Patogênica

P49 04 4 del 15q26qter (8,1 Mb) 92,206,075 - 100,338,914 Patogênica

G4311 05 Normal) del 17p11.2 (14 kb) 17,622,000 - 17,638,500 Patogênica

13B 06 Normal)/)Inconclusivo dup 22q11.21 (163,5 kb) 18,844,632 - 19,008,108 Benigna

06B 07 Normal dup 18q22.2→q22.3 (665,4 kb) 68,090,674 - 68,756,043 VOUS

18B 08 dup)22q11.21)atípica)(PRODH) dup 22q11.21 (130,3 kb) 18,877,787 - 19,008,108 Benigna

20B 09 Normal del 8p22 (125,9 kb) 16,399,163 - 16,525,028 Benigna

G-317 10 Normal dup Xq22.2 (192,5 kb) 103,111,457 - 103,303,968 Benigna

G-237 11 Normal del 1q21.1→q21.2 (1,3 Mb) 146,512,899 - 147,826,658 Patogênica

G-332 12 Normal dup 12q13.11 (137,6 kb) 47,608,167 - 47,745,802 Benigna

G-344 13 Normal del 8p23.2 (255,6 kb) 4,815,661 - 5,071,270 Benigna

G-353 14 Normal)/)Inconclusivo del 16p11.2 (394,9 kb) 32,257,633 - 32,652,546 Benigna

G-497 15 Normal del 6q25.2→q27 (11,9 Mb) 153,258,023 - 165,115,007 Patogênica

G-451 16 Normal)/)Inconclusivo dup 22q13.31 (340,1 kb) 47,335,208 - 47,675,283 Benigna

G-606 17 Normal)/)Inconclusivo dup 22q11.22 (247,5 kb) 22,314,463 - 22,561,973 Benigna

G-101 18 del)22q11.21)típica del 22q11.21 (2,6 Mb) 18,877,787 - 21,462,353 Patogênica

G-19 19 Normal dup 7p22.2 (149,6 kb) 4,024,024 - 4,173,613 Benigna

G-83 20 dup)7q11.23)(EZD9))atípica del 18p11.21 (273,6 kb) 14,550,022 - 14,823,578 Benigna

G-359 21 Normal del 6q24.3→q25.1 (849,6 kb) 148,971,363 - 149,820,948 Patogênica

del)17q23.3)(30)kb) 61,947,000)4)61,977,500

del)Xq22.1)(1)kb) 99,904,100)4)99,905,800

del 2p11.2 (219,9 kb) 90,027,810 - 90,247,720

dup 8p23.2 (221,1 kb) 2,360,883 - 2,581,969

dup)7q36.3)(161,3)kb) 158,752,863)4)158,914,170

dup)11q24.2)(170,0)kb) 126,501,321)4)126,671,287

del 4p16.3→p16.1 (6,4 Mb) 48,283 - 6,471,246

dup 16p13.11 (1,1 Mb) 15,126,890 - 16,229,207

del)16p12.2)(141,1)kb) 21,599,125)4)21,740,231 Patogênica

del)Yq11.223)(480,8)kb) 24,392,881)4)24,873,665 Benigna

del 7q11.23 (1,4 Mb) 72,722,981 - 74,138,121 Patogênica

4 regiões – LOH - LOH

del)3p13→p12.1)(11,5)Mb) 74,143,047)4)85,618,308 Patogênica

del)7p21.1→p15.3)(878,6)kb) 20,703,948)4)21,582,516 Patogênica

del 22q13.2 (598,2 kb) 41,042,091 - 41,640,297 Patogênica

dup 8p22 (102,9 kb) 13,847,960 - 13,950,829 Benigna

del)8q24.23)(119,7)kb) 137,730,280)4)137,850,011

dup)12p11.21)(132,1)kb) 31,269,300)4)31,401,378

del 8p23.2→p23.1 (128,3 kb) 6,119,926 - 6,248,244

dup 10q11.21 (139,5 kb) 45,212,898 - 45,352,419

dup)Xp22.31→p22.2)(216,3)kb) 9,341,848)4)9,558,115

dup)Xp22.2)(556,8)kb) 11,059,287)4)11,616,086

dup 15q26.3 (305,0 kb) 100,293,750 - 100,598,777 Benigna

10 regiões – LOH - LOH

del)4q32.1→q35.2)(29,3)Mb) 161,623,467)4)190,880,409

dup)5p15.2)(378,8)kb) 13,798,819)4)14,177,667

del 2p11.2 (219,9 kb) 90,027,810 - 90,247,720

del Yp11.2 (275,9 kb) 9,645,003 - 9,920,943

del)2q37.3)(3,5)Mb) 239,550,182)4)243,029,573

dup)5q35.1→q35.3)(8,5)Mb) 172,194,873)4)180,705,539

dup 22q13.31 (344,9 kb) 47,330,328 - 47,675,283 Benigna

dup 10q11.22 (686,4 kb) DGV 47,073,657 - 47,760,066 Benigna

dup)22q11.23→q12.1)(199,2)kb) 25,711,667)4)25,910,879 Benigna

del)9p23→p22.3)(1,1)Mb) 13,468,616)4)14,566,406 VOUS

Normal

del)7q11.23)típica

Normal

Normal

Normal

Normal

G-450

G-524

G-67
dup)5q35.3)típica

del)2q37.3
dup)5q35.3

Benigna

Patogênica

G-110 Normal35

36

37

G-593 Normal

G-15 del)4q35.2

1025 /
G-1518 Normal Benigna

Patogênica

33

34

819 / 
G-866 Normal Benigna

G-217 Normal Benigna

14B

G-191

12B

19B

08B del)4p16.3

07B del)7q36.3 VOUS

Patogênica

01B Normal

PACIENTE

G-241 Normal

CLASSIFICAÇÃO

Benigna

Benigna

ARRAY
PACIENTE

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

38
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MLPA

ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO / TAMANHO COORDENADAS

dup 3q26.31→q29 (23,4 Mb) 174,466,591 - 197,845,254

del 9p24.3→p23 (11,5 Mb) 204,104 - 11,659,355

del 17p13.3 (2,2 Mb) 148,092 - 2,310,571

dup 17q25.1→q25.3 (6,6 Mb) 74,307,023 - 80,943,189

del 2q33.1 (20 kb) 203,291,000 - 203,312,000

del 3q28 (4 kb) 189,360,000 - 189,364,000

1 região – LOH - LOH

del 1q25.3 (93,2 kb) 180,300,936 - 180,394,157

dup 3q22.1 (219,8 kb) 129,676,581 - 129,896,364

del 9p21.1 (52,9 kb) 32,562,410 - 32,615,311

dup 9p11.2 (2,5 Mb) 41,692,304 - 44,244,868

del 9p11.2 (96,4 kb) sem genes 44,727,846 - 44,824,251

dup 9p11.2 (858,3 kb) 44,864,687 - 45,723,022 Benigna

del 1p36.33→p36.32 (1,9 Mb) 564,620 - 2,456,203

del 1p36.32 (973,6 kb) 2,473,257 - 3,446,813

dup 1p36.32 (167,0 kb) 3,474,630 - 3,641,681

del 8q24.23 (119,7 kb) 137,730,280 - 137,850,011

del Yq11.21 (158,2 kb)  14,136,291 - 14,294,504

dup Xp22.33 (898,2 kb) 1,635,520 - 2,533,704 VOUS

del 8q24.23 (119,7 kb) 137,730,280 - 137,850,011

dup 14q11.2 (211,1 kb) 20,213,937 - 20,425,051

8 regiões – LOH - LOH

dup 4q28.3 (362,0 kb) 131,880,992 - 132,242,986

del 22q11.23→q12.1 (178,2 kb) 25,732,697 - 25,910,879

dup Xq22.2 (124,8 kb) 103,179,170 - 103,303,968 Benigna

del Xp22.13→p22.12 (1,5 Mb) 18,179,714 - 19,719,264 Patogênica

del 19q13.41 (91,9 kb) 53,078,641 - 53,170,558 Benigna

dup 15q11.2 (1,4 Mb) 21,165,558 - 22,562,318 VOUS

dup 14q32.33 (999,3 kb) 105,998,544 -106,997,898 Patogênica

dup 7q11.23 (554,8 kb) 76,060,510 - 76,615,349 Benigna

del 5q12.1 (313,4 kb) 59,209,183 - 59,522,613 Benigna

del 4q35.1→q35.2 (5,1 Mb) 185,821,036 - 190,880,409

dup Xq27.1→q28 (15,4 Mb) 139,513,770 - 154,929,412

del 2p11.2 (219,9 kb) 90,027,810 - 90,247,720 Benigna

dup 9p24→p23 (13,0 Mb) 46,587 - 13,044,407

del 15q11.2 (132,2 kb) 24,352,956 - 24,485,160

del 18q22→q23 (7,3 Mb) 70,661,919 - 78,014,582

dup Xp22.31 (286,7 kb) 7,828,792 - 8,115,453 Benigna

del 2q37.3 (3,5 Mb) 239,550,182 - 243,029,573

dup 5q35.1→q35.3 (8,5 Mb) 172,179,584 - 180,705,539

del 12p13.31 (136,7 kb) 7,986,563 - 8,123,306

dup 18q12.1 (241,6 kb) 27,815,609 - 28,057,171

del 4p16.3→p16.1 (9,3 Mb) 48,283 - 9,370,908

dup 8p23.3→p23.1 (6,8 Mb) 176,818 - 6,974,050

dup 12p13.31 (155,9 kb) 8,023,943 - 8,179,891

dup 12p11.21 (169,2 kb) 31,240,334 - 31,409,579

dup 2p25.3→p24.3 (14,8 Mb) 72,184 - 14,856,914

del 4q35.1→q35.2 (4,4 Mb) 186,469,493 - 190,880,409

del 15q11.1→q11.2 (1,9 Mb) 20,482,360 - 22,421,358

dup 22q11.23→q12.1 (244,9 kb) 25,665,985 - 25,910,879 Benigna

PACIENTE PACIENTE
ARRAY

CLASSIFICAÇÃO

16B

G-291

G-396

G-242

17B

G-169

G-6

G-170

44

G-157
Benigna

G-390 del'17p13.3'atípica
dup'17q25.3

G-615 dup'3q29
del'9p24.3

Normal

del'1p36'atípica
del'1p36.33

Normal

Benigna

Patogênica

Normal

Patogênica

Normal

Patogênica

Benigna

Normal

Normal

Normal

Benigna

Benigna

Normal

965 /
 G-1517

dup'2p25.3
del'4q35.2

del'4q35'(KLKB1)

Patogênica

54

G-148 del'4p16.3
dup'8p23.3

G-68
dup'5q35.3'típica

del'2q37.3
dup'5q35.3

Patogênica

Benigna

Patogênica

Benigna

G-239 dup'9p21.3
del'18q23

Patogênica

Patogênica

G-158 del'4q35.2
dup'Xq28

Patogênica

48

49

50

51

52

53

39

40

41

42

43

45

46

47
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MLPA

ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO / TAMANHO COORDENADAS

del 7q11.23 (115 kb) 72,569,012 - 72,685,658

del 7q11.23 (1,2 Mb) 73,082,174 - 74,267,872

del 7q11.23 (330 kb) 74,298,092 - 74,601,104

dup Xp22.33 (2,5 Mb) 192,991 - 2,693,037

dup Yp11.31→q11.23 (25 Mb) INTEIRO

dup 7p14.3 (60 kb) 33,134,410 - 33,169,152

del 13q31.3 (58 kb) 94,415,000 - 94,470,000

dup 16q24.1→q24.3 (4,3 Mb) 85,817,324 - 90,148,796 Patogênica

dup 14q11.2 (211,1 kb) 20,213,937 - 20,425,051

del 16p13.3 (91,2 kb) 105,320 - 196,497

dup 22q11.22 (247,3 kb) 22,302,762 - 22,550,078

dup 1p32.3 (169,6 kb) 55,103,945 - 55,273,580

del 16p13.3 (613,1 kb) 215,379 - 828,466

dup Xq22.2 (130,9 kb) 103,173,049 - 103,303,968

10B 57 Sem alteração - -

11B 58 Sem alteração - -

15B 59 Sem alteração - -

G-393 60 Sem alteração - -

G-458 61 Sem alteração - -

G-402 62 Sem alteração - -

G-530 63 Sem alteração - -

G-403 64 Sem alteração - -

G-416 65 Sem alteração - -

G-87 66 Sem alteração - -

G-88 67 Sem alteração - -

G-86 68 Sem alteração - -

G-634 69 Sem alteração - -

G-441 70 Sem alteração - -

G-685 71 Sem alteração - -

Benigna

G-5
del$7q11.23$atípica

dup$Yp11.32
dup$Yq12

818 / 
G-928 del$16p.13.3

Patogênica

Benigna

Benigna

55

56

PACIENTE PACIENTE
ARRAY

CLASSIFICAÇÃO

 

Tabela 3 – Resultados obtidos pelas técnicas citogenômicas 
dos 71 pacientes.   
 
 

5.1. Análise dos resultados 
        Após a análise, os pacientes foram classificados em três grupos distintos 

de acordo com os resultados encontrados:  

Grupo 1 – Alterações genômicas patogênicas; 

Grupo 2 – Alterações genômicas de significado clínico incerto (VOUS); 

Grupo 3 – Alterações genômicas benignas.  
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Figura 6. Fácies dos pacientes e linfedema do paciente 56 com CNVs 
patogênicos.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Fácies dos pacientes com CNVs benignos. P13 foi posteriormente 
diagnosticada com a síndrome do X frágil. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                DISCUSSÃO



55 

 

6. DISCUSSÃO 
 

Grupo 1 – Alterações genômicas patogênicas: neste grupo foram 

incluídos os pacientes em que as alterações do número de cópias geralmente 

eram maiores que 200kb em regiões que envolviam genes responsáveis por 

fenótipos ou menores que 200kb, mas em regiões críticas de síndromes de 

microdeleção/ microduplicação ou ainda sobre o segmento de um gene 

importante para causar fenótipo pela sua haploinsuficiência; no entanto, o 

ponto comum em todos esses casos, é que as alterações encontradas 

explicavam a clínica dos pacientes, ou seja, foram os casos conclusivos que 

tiveram seu diagnóstico estabelecido como consequência deste trabalho. 

Foram 29 pacientes neste grupo com diagnóstico genético e 10 destes 

obtiveram a conclusão de seu aconselhamento genético à medida que a 

investigação dos genitores foi possível. Alguns exemplos deste grupo seguem 

bem detalhados abaixo: 

 

- Paciente 2 (G-321): sexo feminino, 15 anos, ADNPM, transtorno do 

espectro autista, obesidade relacionada à compulsão alimentar sem melhora 

com sibutramina, agitação, em uso de diversas medicações antipsicóticas, 

indutores de sono e ansiolíticos por alteração psiquiátrica que a mãe também 

apresenta. Ao exame físico: estatura < p5 - percentil 5 (baixa estatura), peso > 

p95 - percentil 95 (obesidade), PC 57 cm (no limite superior da normalidade), 

sem dismorfias faciais típicas, sem cardiopatia. Possui BERA e RNM crânio 

normais. Foi então realizado o array Illumina HumanCytoSNP-12 beadchip que 

revelou o seguinte resultado: arr[hg19]22q11.21(21,034,808-21,572,202)x1. 

Detectou-se a perda de um segmento genômico (deleção) de 

aproximadamente 538 kb, localizada no braço longo do cromossomo 22, região 

22q11.21, que envolve 26 genes com fenótipo reconhecido, entre eles os 

genes da região crítica distal LCR22C-D da síndrome de Di George, 

SERPIND1, SNAP29, CRKL, LZTR1 e não inclui o gene TBX1 (McDonald-

McGinn et al., 2015; Hacıhamdioğlu et al., 2015). Este resultado é compatível 

com o diagnóstico da síndrome de deleção atípica do cromossomo 22 e foi 

confirmado por MLPA e pesquisado nos genitores, mostrando que a deleção foi 
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herdada da mãe que também tem sintomas psiquiátricos. Conclui-se, então, o 

aconselhamento genético como de alto risco de recorrência (50%) para a 

irmandade. 

 

- Paciente 55 (G-5): sexo masculino, 4 anos e 6 meses na primeira 

avaliação para investigação de ADNPM, dificuldade de aprendizado na escola 

e alteração de comportamento com oscilação entre o sociável e o agressivo. 

Fácies típica da síndrome de Williams-Beuren (SWB), sem cardiopatia e sem 

baixa estatura comuns na síndrome. Realizado o MLPA que confirmou a SWB, 

mas revelou um duplo Y (Figura 7A) que foi confirmado pelo cariótipo em 

banda G com o resultado 47,XYY; posteriormente  o array (Affymetrix 

CytoScan HD array) revelou alterações genômicas complexas no cromossomo 

7 (7p14.3 e 7q11.23). O paciente apresenta uma deleção atípica (1,2 Mb) entre 

duas sequências normais (Nml), seguida de sequências deletadas (del) na 

região 7q11.23 (Figura 7B). O array também revelou alterações genômicas 

benignas como a duplicação de 7p14.3 e a deleção em 13q31.3 (Figura 7C), 

além das alterações nos cromossomo X (Figura 7D) e Y. O cariótipo paterno foi 

realizado e revelou-se normal, 46,XY. Foram realizados os arrays dos genitores 

(HumanCytoSNP-12 BeadChip) que mostraram que nenhuma das alterações 

do paciente foi herdada. O caso deste paciente foi considerado de novo com 

baixo risco de recorrência para a família após a conclusão do estudo 

citogenômico nos genitores normais conforme Dutra et al. (2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Figura 8: (A) Cariótipo com bandas G e MLPA ilustrando os achados da SWB 
e duplo Y. (B, C, D) Ilustram as alterações genômicas encontradas nos 
cromossomos 7, 13, X e Y no array de P55. 
 

 

- Paciente 44 (G-169): sexo feminino, primeira avaliação na genética 

aos 9 meses por ADNPM, cardiopatia congênita (alteração na implantação das 

artérias pulmonares) e dismorfias como hipertricose, sinófris, sobrancelhas 

retificadas, fronte proeminente, olhos também proeminentes, filtro nasolabial 

longo e bem marcado com boca com cantos para baixo. Cariótipo inicial feito 

em laboratório externo foi 46,XX. MLPA mostrou uma deleção atípica na região 

subtelomérica do braço curto do cromossomo 1 que correspondia à síndrome 

1p36 atípica. O resultado do array (Affymetrix 6.0) mostrou múltiplos rearranjos 

genômicos envolvendo a região 1p36 que incluem regiões deletadas de cerca 

de 1.9 Mb (564,620-2,456,203)x1 e  1 Mb (3,474,630-3,461,681)x1, e uma 

pequena região duplicada de aproximadamente 0.2 Mb (2,473,257-

3,446,813)x1. O caso do P44 foi considerado de novo com baixo risco de 

C 

D 

B 
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recorrência para a família após MLPA dos genitores normais. A mãe já tinha 

um outro filho mais velho normal. 

 

- Paciente 40 (G-390): masculino, 4 anos e 2 meses na primeira 

avaliação, apresentava ADNPM (andou com 2 anos e ainda não falava). Foi 

prematuro de 36 semanas, nasceu de parto cesárea, apresentou hipóxia 

neonatal, Apgar 3/8, peso ao nascimento de 1600g, estatura de 40,5cm e 

necessitou de intubação orotraqueal. No período neonatal descobriu-se a 

hidrocefalia com necessidade de derivação ventriculoperitonial, cirurgia para 

correção de persistência do canal arterial, espícula óssea sacral, hérnia 

inguinal e umbilical com criptorquidia bilateral. Ao exame físico: microssômico 

(peso e estatura abaixo de p5), musculatura escassa, hipotonia global, 

hipertricose generalizada, fronte ampla com protuberância frontal, 3 

redemoinhos (2 frontais e um posterior), hipertelorismo ocular, epicanto, fenda 

palpebral estreita e oblíqua para baixo, cílios longos, sobrancelhas irregulares, 

orelhas pequenas e de baixa implantação, mamilos hipoplásicos, proeminência 

óssea nas costelas E, polegares amplos e alargados, criptorquidia bilateral com 

bolsa escrotal hipoplásica, proeminência óssea sacral com fosseta e pés 

planos com calcâneo proeminente. Exames complementares: cariótipo de outro 

serviço 46,XY, RNM coluna lombossacra: cone medular em topografia mais 

baixa. CT crânio: hidrocefalia com DVP e hipoatenuação da substância branca 

periventricular. Mapeamento de retina e BERA normais. Estudos por MLPA e 

CGH-array (Agilent 105K) com o seguinte resultado arr[hg18]17p13.3(148,092-

2,310,571)x1;17q25.3(74,307,023-78,774,742)x3dn, o qual possibilitou 

identificar uma deleção de 2 Mb na região subtelomérica do braço curto do 

cromossomo 17 associada a uma duplicação de 4 Mb na região subtelomérica 

do braço longo do cromossomo 17, portanto revelando uma alteração 

complexa do cromossomo 17. Os genitores possuem resultado de MLPA e 

array normal e uma filha de 12 anos hígida. Ainda, a subsequente investigação 

utilizando FISH no material genômico do probando e dos pais poderá revelar a 

estrutura do rearranjo desequilibrado, mostrando ser herdado de um possível 

rearranjo equilibrado. 
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- Paciente 5 (G-311): feminina, acompanhada desde 1 ano e 6 meses 

por ADNPM, agenesia de corpo caloso e dismorfias faciais. Sem 

intercorrências gestacionais, pré ou perinatais, ausência de anóxia neonatal, 

aos 10 meses durante investigação de ADNPM e hipotonia global, descobriu-se 

a malformação de SNC. A princípio, as dismorfias passaram quase 

despercebidas ao exame clínico; no entanto, ao ser incluída em nossa 

casuística, foram identificadas dismorfias como macrocrania, fronte 

proeminente, fenda palpebral oblíqua para cima, órbitas rasas, escleras pouco 

azuladas, orelhas de baixa implantação, ponte nasal achatada com base 

alargada, palato ogival, boca com cantos para baixo, hipertelorismo mamário e 

pés planos. Cariótipo 46,XX. MLPA normal e array de alta densidade 

(Affymetrix CytoScan HD) identificou uma deleção de 14 kb no cromossomo 17, 

envolvendo o gene RAI1 e, assim, estabelecendo o diagnóstico da síndrome de 

Smith-Magenis (OMIM#182290). Aguardamos estudo dos genitores para 

conclusão do aconselhamento. 

 
- Paciente 3 (P-8):  feminina, avaliada aos 2 meses de vida devido a 

múltiplas malformações congênitas (trigonocefalia, fenda palatina e estenose 

pulmonar valvar) e ADNPM; além de dismorfias (microssomia, trigonocefalia, 

órbitas rasas com olhos proeminentes, fossetas pré-auriculares e mãos em 

postura anômala, entre outras). Cariótipo 46,XX repetido por 3 vezes com 

resoluções diferentes e confirmando-se normal,  ficou então com a suspeita da 

síndrome gênica de Bohring-Opitz e após CGH-array (Affymetrix Cytogenetics 

Whole-Genome 2.7M Array) com o seguinte resultado: arr[hg18] 

9p24.3p22.2(116,890–17,629,981)×1;20p13p12.1(8159–14,755,396)×3, 

revelando uma deleção de 17.6 Mb no braço curto do cromossomo 9 e uma 

duplicação de 14.8 Mb no braço curto do cromossomo 20. Este rearranjo 

genômico desequilibrado foi herdado da mãe, que possui uma translocação 

equilibrada entre os cromossomos 9 e 20 (Figura 8), e portanto, oferece alto 

risco de recorrência para a prole da mãe da paciente (publicado em Meloni et 

al., 2012). 
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Figura 9. (A) Esquema ilustrando as regiões 9p (barra verde) e 20p (barra 
vermelha) envolvidas na translocação desbalanceada na paciente (em cima) e 
balanceada na mãe (embaixo). (B e C) FISH para 9p23 com a sonda RP11-
143N16 (verde) e para a região 20p13 com a sonda RP11-137P16 (vermelha), 
mostrando um sinal vermelho ao invés do verde no cromossomo 9 da paciente 
(B) e a translocação equilibrada na mãe (C). 
 

- Paciente 4 (P-9): feto feminino de 28 semanas que foi a óbito por 

atraso de crescimento intrauterino e múltiplas malformações, como hérnia 

diafragmática extensa e pés tortos. Exame físico detalhado com medidas 

corporais identificou: microssomia importante (RCIU), fácies não grosseira, 

orelhas de baixa implantação, hipertelorismo ocular (DIP 3,0) sem opacidade 

corneana, fenda palpebral horizontalizada, ponte nasal alargada, hipoplasia 

face média, boca com cantos para baixo, pescoço alado, hipertelorismo 

mamário, protrusão abdominal, abdome tenso, genital feminino típico e ânus 

pérvio. Coluna vertebral sem desvios e íntegra, pés tortos (talo vertical) pior a 

E, calcâneo proeminente, pregas palmares típicas, unhas normais. Cariótipo 

fetal: 46,XX. O array (Illumina 300K) arr[hg19]15q26.1q26.3(92,396,849-

102,423,577)x1 identificou uma microdeleção subtelomérica no braço longo do 

cromossomo 15 de origem paterna – o que esclareceu o diagnóstico do 

espectro da microdeleção 15q24 (OMIM#613406). Como o cariótipo e array 

paternos foram normais concluiu-se o aconselhamento como de baixo risco e, 

posteriormente, o casal teve um menino saudável. 

 

- Paciente 11 (G-237): feminina, primeira avaliação do geneticista com 

10 meses por ADNPM e dismorfias. Ao exame morfológico foi evidenciado: 

baixa estatura, déficit ponderoestatural, agitação psicomotora, atraso global, 

microcefalia com bossa frontal lembrando até uma trigonocefalia discreta 

devido a sutura metópica proeminente, fendas palpebrais estreitas com olhos 
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fundos e nariz bulboso. Mãe parece ter um discreto comprometimento 

cognitivo, mas não apresenta o mesmo fenótipo facial. Possui cariótipo externo 

46,XX e MLPA (combinação de kits) normal. Foi então, realizado o array 

Illumina HumanCytoSNP-12 beadchip, que revelou uma deleção de 1,3 Mb no 

braço longo do cromossomo 1; i.e, arr[hg18]1q21.1q21.2(146,512,899-

147,826,658)x1 mais distal, poupando a região previamente descrita em alguns 

pacientes com síndrome TAR e que explica completamente o fenótipo da 

paciente (Brunetti-Pierri et al., 2008). Aguarda FISH dos genitores para 

conclusão do aconselhamento genético. 

 

- Paciente 15 (G-497): feminina, acompanhada na Unidade de Genética 

do Instituto da Criança desde 1 ano de vida por ADNPM, múltiplas 

malformações congênitas, surdez unilateral e dismorfias. Ao exame físico 

apresentava microcefalia, cabelos esparsos, ptose palpebral, fosseta pré-

auricular bilateral, baixa implantação de orelhas, hipertelorismo mamário com 

mamilos hipoplásicos, sopro cardíaco, frouxidão ligamentar, cúbitos valgos e 

hipoplasia ungueal do 5º dedo das mãos bilateral. Após exames 

complementares evidenciou-se: variante Dandy-Walker (malformação da fossa 

cerebral posterior) em tomografia de crânio, ecocardiograma com persistência 

de canal arterial, escoliose lombar com anomalia vertebral lombossacra, US 

pélvica com hipoplasia uterina e BERA com perda auditiva grave. Cariótipo 

com bandas G realizado em 2 locais diferentes 46,XX,inv(9) variante da 

normalidade, MLPA (diversos kits) normal e o array Illumina HumanCytoSNP-

12 beadchip revelou arr[hg18] 6q25.2q27(153,258,023 - 165,115,007)x1 – uma 

deleção de 11,9 Mb no braço longo do cromossomo 6, se estendendo de 

6q25.2 a 6q27 região que envolve 144 genes, sendo 30 com fenótipo 

reconhecido; entre eles o gene ARID1B, cuja haploinsuficiência já foi descrita 

como responsável pela síndrome de Coffin-Siris compatível com o fenótipo 

descrito da paciente (Sim et al., 2014; Vengoechea et al., 2014).  

- Paciente 21 (G-359): masculino, avaliado aos 2 meses por médico 

geneticista ambulatoriamente, após nascer com cardiopatia congênita do tipo 

estenose aórtica. Apresentava cariótipo 46,XY e FISH para 22q11.22 normal 

excluindo quadros típicos da síndrome de Di George apesar de fenótipo não 



62 

 

compatível. Pensando na síndrome de Williams-Beuren por suspeita de íris 

estrelada ao exame físico (que não se confirmou após avaliação oftalmológica), 

quando foi então encaminhado para análise combinada MLPA-array. A técnica 

de MLPA apresentou resultados normais. Já a análise por array Illumina 

HumanCytoSNP-12 beadchip detectou arr[hg19]6q24.3q25.1(148,971,363-

149,820,948)x1 – uma perda de um segmento genômico (deleção) de 

aproximadamente 850 kb, localizada no braço longo do cromossomo 6, que se 

estende de 6q24.3 a 6q25.1, envolvendo 4 genes com fenótipo reconhecido; 

entre eles o gene TAB2, que foi recentemente associado a múltiplos defeitos 

cardíacos congênitos, mas as deleções encontradas nos pacientes costumam 

ser maiores na região 6q25.1. Apenas 2 pacientes foram descritos com 

deleções menores, de 600 kb e 200 kb até o momento (Salpietro et al., 2015; 

Weiss et al., 2015), sendo este último familiar com mãe e avó materna também 

afetadas. Dessa forma, considera-se que a cardiopatia congênita do paciente 

possa ser atribuída à haploinsuficiência do gene TAB2. Recomenda-se estudo 

por array dos genitores para conclusão do aconselhamento genético. 

 

- Paciente 26 (12-B): masculino, 14 anos, avaliado e acompanhado no 

Centro de Genética Médica da UNIFESP por Complexo de Sakoda (espectro 

malformativo que envolve meningocele basal esfenoetmoidal, agenesia de 

corpo caloso e coloboma de disco óptico), ficando então com a suspeita clínica 

da síndrome de Morning-Glory (Dempsey et al., 2007). Paciente apresenta 

história de prematuridade, deficiência intelectual, traços autistas, diversas 

dismorfias, como fronte ampla, ponte nasal baixa, base nasal alargada, 

proptose ocular, hipertelorismo ocular, sobrancelhas esparsas, fenda palatina e 

pés tortos. Realizou cariótipo e MLPA normais, no entanto o array Illumina 

HumanCytoSNP-12 beadchip revelou arr[hg19] 16p12.2(21,599,125-

21,740,231)x1. Foi detectada a perda de um segmento genômico (deleção) de 

aproximadamente 141kb, localizada no braço curto do cromossomo 16, que se 

estende na região crítica 16p12.2, envolvendo 4 genes com fenótipo 

reconhecido. Deleções nesta região já foram relacionadas a múltiplas 

malformações (fendas orofaciais, malformação do SNC como agenesia de 

corpo caloso, malformações urogenitais, cardíacas e dentárias), deficiência 
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intelectual e transtorno do espectro autista. Este resultado é compatível com o 

espectro da síndrome de microdeleção 16p12.2 (Girirajan et al., 2015). 

Recomenda-se estudo por FISH ou array dos genitores para conclusão do 

aconselhamento genético, uma vez que 95% dos casos foram herdados de um 

dos genitores.  

Também foi encontrada outra perda de um segmento genômico 

(deleção) de 408kb, localizada no braço longo do cromossomo Y, abrangendo 

a região Yq11.223 com 12 genes, mas apenas um segmento do gene com 

registro OMIM, o DAZ3, relacionado à azoospermia. Esta CNV consta no 

Database of Genomic Variants (DGV), portanto foi considerada benigna. 

 

- Paciente 29 (G-191): masculino, 20 anos de idade, acompanha com 

médico geneticista desde 8 anos por atraso de desenvolvimento e fala, além de 

múltiplas malformações, como refluxo vesicoureteral grau II, duplo arco aórtico 

com persistência de canal arterial operado, microcefalia, fusão do segmento 

anterior dos arcos costais, micropênis, criptorquidia, hérnia inguinal bilateral e 

polidactilia pós-axial das mãos herdada do pai, provavelmente sem relação 

com o fenótipo. Seguia sem uma hipótese diagnóstica clara, apenas em uma 

das consultas é referida a suspeita da síndrome de Rubinstein-Taybi que não 

se sustentou clinicamente, uma vez que o fenótipo facial não era típico. Tinha 

cariótipo com bandas G e MLPA normais. Foi então realizado o array Illumina 

HumanCytoSNP-12 beadchip, que revelou um resultado surpreendente - 

arr[hg19] 22q13.2(41,042,091-41,640,297)x1 – a perda de um segmento 

genômico (deleção) de aproximadamente 598kb, localizado no braço longo do 

cromossomo 22, na região 22q13.2, envolvendo 18 genes, sendo 9 com 

fenótipo reconhecido, entre eles está o gene EP300 responsável pela síndrome 

Rubinstein-Taybi 2, compatível com o fenótipo clínico do paciente por ser uma 

variante mais leve da síndrome (Solomon et al., 2015). Também foi encontrado 

o ganho de um segmento genômico (duplicação) de aproximadamente 103 kb, 

localizado no braço curto do cromossomo 8, região 8p22, que envolve parte do 

gene SGCZ. Este CNV consta no Database of Genomic Variants (DGV), 

portanto foi considerado benigno. Recomenda-se o estudo por FISH dos 

genitores para conclusão do aconselhamento genético. 
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  - Paciente 53 (G-148): masculino, 5 anos, avaliado por médico 

geneticista durante internação na pediatria para investigação de epilepsia e 

broncoespasmo. O fenótipo facial lembrava discretamente a síndrome de 4p- 

(microdeleção subtelomérica do braço curto do cromossomo 4) pelas 

sobrancelhas arqueadas, fendas palpebrais oblíquas para cima, hipertelorismo 

ocular (“fácies de Elfo”), também apresentava microssomia e importante 

ADNPM, além de epilepsia de difícil controle. Foi realizado o array Illumina 

HumanCytoSNP-12 beadchip que revelou - arr[hg19]4p16.3p16.1(48,283-

9,370,908)x1; 8p23.3p23.1(176,818-6,974,050)x3 – a perda de um segmento 

genômico (deleção) de aproximadamente 9,3 Mb, localizado no braço curto do 

cromossomo 4, que se estende na região subtelomérica de 4p16.1 a 4p16.3, 

envolvendo 197 genes, sendo 30 com fenótipo reconhecido, entre eles os 

genes da região crítica da síndrome de Wolf-Hirschhorn. Este resultado foi 

confirmado por MLPA (kits P036 e P070). Também foi encontrado ganho de um 

segmento genômico (duplicação) de aproximadamente 6,8 Mb, localizado no 

braço curto do cromossomo 8, na região subtelomérica que se estende de 

8p23.1 a 8p23.3, envolvendo 62 genes, sendo 30 com fenótipo reconhecido. 

Este é um caso de síndrome de Wolf-Hirschhorn por translocação 

desequilibrada entre os cromossomos 4 e 8, quadro muito semelhante foi 

descrito por Dai et al. (2013). Quadros assim ocorrem em 40-45% das deleções 

subteloméricas envolvendo o braço curto do cromossomo 4. Recomenda-se 

cariótipo e estudo por FISH dos genitores para conclusão do aconselhamento 

genético.  

 

- Paciente 56 (G-928): feminina, 24 anos, iniciou o acompanhamento 

genético com 2 anos e 3 meses por atraso global do desenvolvimento, déficit 

ponderoestatural, cardiopatia congênita (CIA com hipertensão pulmonar, PCA e 

alteração valva pulmonar) e heterotaxia (asplenia e fígado aumentado por 

provável isomerismo direito). Ao exame físico apresentava baixa estatura, 

microcefalia, assimetria dos dimídios corporais (todo o lado direito parecia 

assimétrico em comparação com o lado esquerdo da face, tronco e membros), 

nariz proeminente (adunco), orelhas de baixa implantação, retrognatia, palato 

ogival, pescoço alado, cifose torácica, ombro D mais alto que o esquerdo 
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secundário à escoliose, obesidade truncal, dedos afilados com almofadas 

digitais proeminentes, pés com edema em tornozelo e dorso dos pés bilateral 

simétrico. Durante o seguimento clínico ficou com a hipótese diagnóstica de 

síndrome de Ivemark. Apresentou diversos quadros infecciosos, pulmonares e 

também celulites em MMII com piora progressiva do edema em tornozelos 

chegando a causar deformidade nos pés e descobriu rim em ferradura. 

Apresentava cariótipo normal 46,XX e foi selecionada depois de longa espera 

para a análise combinada MLPA-array que revelou arr[hg19]16q24.1q24.3 

(85,817,324-90,148,796)x3;16p13.3(215,379-828,466)x1, - ganho de um 

segmento genômico (duplicação) de aproximadamente 4,3 Mb, localizado no 

braço longo do cromossomo 16, se estendendo de 16q24.1 a 16q24.3, 

envolvendo 103 genes, sendo 30 com fenótipo reconhecido. Dentre eles, estão 

os genes FOXC21, relacionado ao quadro de linfedema-distiquíase de herança 

autossômica dominante com pacientes já relatados com pescoço alado, 

cardiopatia congênita, malformação renal e deficiência intelectual além do 

quadro vascular e oftalmológico típicos. Este último não é presente em todos 

os pacientes. Quando ocorre a haploinsuficiência do gene FOXC21 

acompanhado do gene FOXF12 há descrição de cardiopatia congênita, 

malformação renal e defeitos de lateralidade em tórax e abdômen. O gene 

TUBB3 está associado a alterações corticiais e também disgenesia de corpo 

caloso e o gene ANKRD11, responsável pela síndrome de KBG que tem como 

sinal proeminente dentes grandes. A paciente parece apresentar uma mistura 

de sinais e sintomas da haploinsuficiência de todos esses genes (não ficou 

evidente do ANKRD11) causada pela duplicação do segmento genômico, à 

medida que apresenta importante atraso global do desenvolvimento, deficiência 

intelectual, microcefalia, cardiopatia congênita, heterotaxia, rim em ferradura e 

alterações esqueléticas. Também foi encontrada perda de um segmento 

genômico (deleção) de 613 kb, localizado em 16p13.3, que envolve 30 genes 

com fenótipo reconhecido. Dentre eles, o gene CCDC78, responsável pela 

miopatia centronuclear 4, de herança autossômica dominante. No entanto, a 

paciente não parece apresentar este quadro clínico. Portanto, este achado tem 

significado clínico incerto (VOUS). Recomenda-se estudo dos genitores por 

citogenética clássica ou FISH para conclusão do aconselhamento genético. 
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Grupo 2 – VOUS - Alterações genômicas de significado clínico incerto: 

neste grupo foram incluídos os pacientes em que as alterações do número de 

cópias eram maiores que 200 kb, em regiões que envolviam genes 

responsáveis por fenótipos, mas que não parecem explicar a clínica dos 

pacientes, ou seja, foram os casos inconclusivos. Alterações como estas 

estão presentes nos pacientes descritos a seguir: 

 

- Paciente 45 (16-B): masculino, 13 anos, transtorno do espectro 

autista, apresenta flapping, automatismos, agitação psicomotora importante, 

dismorfias faciais como braquicefalia, sobrancelhas esparsas, orelhas rodadas, 

ponte nasal baixa. Cariótipo com a inversão pericêntrica do cromossomo 9 

herdada do pai (variação da normalidade). Foi solicitada a análise combinada 

MLPA-array que apresentou resultado da técnica de MLPA normal, mas o array 

Illumina HumanCytoSNP-12 beadchip detectou arr[hg19]Xp22.33(1,635,520-

2,533,704)x3 – ganho de um segmento genômico (duplicação) de 

aproximadamente 900 kb, localizado no braço curto do cromossomo X, na 

região Xp22.33, envolvendo 9 genes com fenótipo reconhecido. Duplicações 

semelhantes constam no DECIPHER com alguns casos de deficiência 

intelectual e transtorno do espectro autista mais frequente em pacientes do 

sexo masculino, mas há também casos de duplicações semelhantes na 

população geral. Dessa forma, considera-se que este achado tem significado 

clínico incerto (VOUS). Recomenda-se estudo por FISH e array dos genitores 

para conclusão do aconselhamento genético. 

 

- Paciente 38 (G-524): feminina, 22 anos, acompanha na Unidade de 

Genética do Instituto da Criança desde os 2 anos de idade para investigação 

de ADNPM importante, convulsões e múltiplas malformações congênitas como 

estenose supravalvar aórtica operada, fenda palatina, apêndice pré-auricular 

bilateral, defeito de segmentação vertebral e hérnia umbilical. Sem história de 

consanguinidade na família e outros 4 irmãos com dificuldade escolar 

importante e suspeita de deficiência intelectual, mas sem as malformações da 

paciente. Apresenta cariótipo 46,XX e foi então solicitada investigação 

combinada por MLPA-array. A técnica de MLPA foi normal, mas o array 
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Illumina HumanCytoSNP-12 beadchip revelou arr[hg19] 9p23p22.3(13,468,616-

14,566,406)x1 – perda de um segmento genômico (deleção) de 

aproximadamente 1,1 Mb, localizado no braço curto do cromossomo 9, que se 

estende de 9p23 a 9p22.3, envolvendo 9 genes. Dentre eles, o gene NFIB, que 

está contido na região crítica 4 a 6 Mb da síndrome de microdeleção do braço 

curto do cromossomo 9 delimitada entre 9p22.2-p23.1. No entanto, não há 

paciente relatado com apenas este gene deletado para uma boa correlação 

genótipo-fenótipo. Dessa forma, considera-se que este achado tem significado 

clínico incerto (VOUS). Recomenda-se estudo por FISH e array dos genitores 

para conclusão do aconselhamento genético. 

 

- Paciente 7 (6-B): RN avaliado ainda na UTI neonatal por múltiplas 

malformações congênitas não especificadas e devido à suspeita clínica de 

síndrome de Di George com cariótipo normal. Foi encaminhada amostra para a 

análise combinada MLPA-array que identificou arr[hg19]18q22.2q22.3 

(68,090,674-68,756,043)x3 – ganho de um segmento genômico (duplicação) de 

aproximadamente 666 kb, localizada no braço longo do cromossomo 18, que 

se estende de 18q22.2 a 18q22.3, não envolvendo genes OMIM. No entanto, 

esta região está contida na região crítica investigada por causar a síndrome de 

Edwards (Ceccarini et al., 2007). Duplicações de tamanho e local semelhantes, 

ausente em genes OMIM ainda não foi relacionada a fenótipo clínico bem 

estabelecido. Dessa forma, considera-se que este achado tem significado 

clínico incerto (VOUS). Recomenda-se estudo por citogenética clássica, FISH 

e/ou array dos genitores para a conclusão do aconselhamento genético. 

 

Paciente 24 (7-B): masculino, 1 ano e 7 meses quando avaliado pelo 

imunologista pediátrico, nasceu com interrupção de arco aórtico tipo B e 

comunicação interventricular, sendo a primeira anomalia corrigida com 13 dias 

de vida com boa evolução. Ainda sem aquisição da linguagem. Não há relato 

detalhado sobre os marcos do desenvolvimento da criança. Devido aos baixos 

valores de linfócitos associados à cardiopatia congênita, foi pensada na 

síndrome de Di George, apesar do fenótipo clínico não ser compatível (não 

tinha dismorfias faciais típicas da síndrome). Não há história de doenças 
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psiquiátricas na família. A análise por array Illumina HumanCytoSNP-12 

beadchip com resultado arr[hg19]11q24.2(126,501,321-126,671,28)x3 – 

revelou uma duplicação de 170kb no braço longo do cromossomo 11 que 

envolve apenas um segmento do gene KIRREL3, responsável por alguns 

casos de deficiência intelectual do tipo 4, de herança autossômica dominante. 

Bhalla et al. (2008) descreveram 3 pacientes com deficiência intelectual grave 

com mutações no gene KIRREL3. No DGV há apenas um caso com uma 

deleção menor na mesma região do gene KIRREL3. Não há casos de 

duplicações nesta região no DGV. Portanto, pela idade do paciente e difícil 

correlação genótipo-fenótipo essa variante foi classificada como de significado 

clínico incerto (VOUS) e merece ser reavaliada futuramente com a evolução 

clínica do paciente. O espectro da deleção do cromossomo 22q11.22 foi 

afastada definitivamente para este paciente.   

   
Grupo 3 – BENIGNOS - Alterações genômicas consideradas benignas 

ou resultado de array normal: 
 

- Paciente 41 (G-157): sexo feminino, acompanhada desde o 

nascimento por hipotonia muscular global, infecções recorrentes, após o 

segundo dia de vida foi afastado erro inato do metabolismo com a triagem 

neonatal ampliada normal. Mas, devido à recorrência de infecções pulmonares, 

foi diagnosticada com hipogamaglobulinemia e segue tratamento com 

imunologista. Apresenta ADNPM, atraso de linguagem com investigação 

auditiva normal, macrocrania sem hidrocefalia, dismorfias faciais como 

sobrancelhas proeminentes e arqueadas, fácies grosseira, hipertricose e nariz 

com base alargada quase em sela, com radiografia de esqueleto normal. 

Apresenta cariótipo 46,XX, resultado de MLPA (3 kits) normal e o array 

(Affymetrix CytoScan HD array)   detectou pequenas deleções de 20 kb em 

2q33.1 (203,291,000-203,312,000)  e 4 kb em 3q28 (189,360,000-189,364,000) 

com poucos genes que não explicam o fenótipo ou sem genes 

(respectivamente). Realizado o array parental de menor densidade sem 

demonstrar as alterações encontradas na paciente. Mas devido ao tamanho e 

ao conteúdo gênico, as alterações foram consideradas benignas. 
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- Paciente 22 (P22/ G-241):  feminina, 17 anos na primeira consulta com 

geneticista por ADNPM pregresso e deficiência intelectual atual acompanhada 

de baixa estatura e dismorfias. História familiar: mãe de 42 anos descobriu, 

durante o seguimento genético por queixa de dispneia a médios esforços com 

sopro cardíaco auscultado pela geneticista, que era portadora de uma CIA de 

4cm. A P22 é sua primeira filha de outro relacionamento e no segundo 

casamento apresentou 2 abortamentos de primeiro trimestre e na quarta 

gestação teve outra menina com fenótipo idêntico à P22 (o qual lembra o da 

síndrome tricorrinofalangeana) e também evoluindo com ADNPM desde 6 

meses. P22 tem ECG alterado com arritmia e aumento da área cardíaca sem 

alteração anatômica. Cariótipo 46,XX e ao exame físico: baixa estatura (<p5), 

obesidade (p>90; IMC 32,8), cifose, estrabismo, padrão de gordura centrípeta, 

dentes cônicos e tortos, estrias abdominais, nariz em forma de pera, mãos com 

polegar de implantação proximal e dedos fusiformes com poucas pregas 

palmares e muitos verticilos nas almofadas digitais. Pés planos. O resultado de 

MLPA foi normal. E o array (AffymetrixHD) foi inconclusivo: del(Xq22.1)/ 

del(17q23.3) – sugerindo alterações benignas, que não foram herdadas da mãe 

e também não estão presentes na meia-irmã. HumanCytoSNP-12 BeadChip da 

meia-irmã com fenótipo muito semelhante (paciente 47 – G-242) apresentou 

dup 4q28.3 (362 kb), del 22q11.23→q12.1  (178,2 kb) sem envolver a região 

crítica da síndrome de Di George e dup Xq22.2 (124,8 kb), interpretadas como 

benignas também por terem sido herdadas da mãe e não serem suficientes 

para explicar o quadro genético familiar, pois não apareciam no trio afetado 

(mãe e duas filhas). O diagnóstico etiológico do quadro familiar continua em 

aberto e talvez o exoma do trio possa contribuir para a identificação de uma 

síndrome gênica ainda não suspeitada ou de um novo gene relacionado a uma 

doença rara de herança autossômica dominante.   

 

- Paciente 13 (G-344): paciente avaliada por geneticista na UTI neonatal 

no primeiro dia de vida por macrocrania e suspeita de hidrocefalia ao US pós-

natal. Ao exame físico, chamava a atenção a hipotonia global, macrocrania 

com fronte proeminente, fácies alongado e estrabismo convergente importante 

sem outras alterações. Dificuldade para sugar e progredir a alimentação. No 
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momento da avaliação não havia familiar acompanhando a paciente e não foi 

possível obter a história familiar. Só constava no prontuário do hospital que não 

havia consanguinidade. Foi então solicitado cariótipo com bandas G e já 

colhido material para MLPA pela forte suspeita de síndrome de microdeleção. 

No momento do primeiro retorno ambulatorial, a paciente já tinha resultado de 

cariótipo e MLPA normais e aguardava o array já em execução. Mas a mãe foi 

bem clara em informar que na família existiam vários casos de deficiência 

intelectual, sendo sempre os meninos piores que as meninas. Ao construir o 

heredograma, ficou clara a herança ligada ao cromossomo X. Foi então 

solicitada a pesquisa molecular para X frágil, que veio positiva, confirmando 

mais de 200 repetições CGG em um dos cromossomos X da paciente. A mãe 

apresentava a pré-mutação com 150 repetições CGG. A análise pelo array 

HumanCytoSNP-12 BeadChip apresentou a perda de um segmento genômico 

de 255 kb na região 8p23.2, não contendo genes com fenótipo; e, dessa forma, 

esta CNV foi classificada como benigna e liberado o laudo de array normal, 

sendo concluído o diagnóstico da síndrome do X frágil na paciente e em seus 

primos de primeiro grau. Ficou estabelecido alto risco de recorrência para as 

próximas gestações da mãe. 

 

- Paciente 60 (G-393): masculino, 5 anos, encaminhado ao médico 

geneticista para investigação de obesidade e atraso de desenvolvimento. Sem 

intercorrências gestacionais e de parto. No primeiro ano de vida, apresentou 

dificuldade para ganho de peso devido à hipotonia importante e disfagia, a 

partir dos 3 anos passou a apresentar ganho de peso exagerado. Apresenta 

compulsão alimentar, atraso motor pregresso e de fala atual. Pés e mãos 

pequenos. Diminuição da reação à dor. Realizado teste de metilação na USP 

para síndrome de Prader-Willi (PWS) que foi normal. Foi, então, solicitada a 

análise combinada MLPA-array também com resultado normal, o que afasta as 

síndromes de microdeleção que mimetizam o quadro de PWS. Durante o 

seguimento clínico, o paciente está evoluindo com hipogonadismo, que está 

sendo melhor investigado e pode ser uma nova pista para síndromes gênicas 

relacionadas, as quais poderão ser diagnosticadas pelo sequenciamento 

completo do exoma no futuro. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após o desenvolvimento deste trabalho, ressaltam-se alguns pontos 

importantes: grande parte dos pacientes tem mais de 10 anos de idade e 6 

casos tem mais de 20 anos. Isso só comprova que a maior parte dos pacientes 

com malformações congênitas só é diagnosticada longo tempo após o 

nascimento no Brasil, devido à longa espera pelo acesso às novas técnicas 

citogenômicas como o array (Evangelidou et al., 2010).  

O presente estudo identificou aproximadamente 47% de desequilíbrios 

no número de cópias gênicas (somando alterações patogênicas e VOUS), o 

que está um pouco acima dos índices encontrados na literatura, que é em torno 

de 20 a 30% de resultados de array alterados em pacientes com deficiência 

intelectual e/ou ADNPM (Krepischi-Santos et al., 2006). Essa discrepância é 

compreendida considerando que a literatura mostra pacientes que foram 

selecionados com base em apenas uma queixa clínica, não levando em conta 

outros fatores associados como dismorfias características de alterações 

cromossômicas e avaliação clínica detalhada por médico geneticista, como foi 

realizado nesta amostra. Algo semelhante foi realizado por Battaglia et al. 

(2013), que obtiveram 67% de anormalidades em CNV utilizando uma 

casuística mista de DI de diversos graus e TEA, mas todos com dismorfias, 

enquanto no mesmo estudo o grupo com DI isolada apresentou 22% de CNVs 

alteradas. Nossos resultados mostram que nos casos de ADNPM com 

malformações congênitas associadas é importante o atendimento, se possível 

por um médico geneticista, no pré e pós natal em qualquer idade, com 

anamnese direcionada, história familiar abrangente e exame físico detalhado 

para direcionar de maneira eficiente a investigação diagnóstica.  

Dos 33 pacientes com alterações no número de cópias gênicas (CNVs), 

29 pacientes (41%) foram classificados como portadores de CNVs patogênicas 

(aquelas em que os desbalanços genômicos realmente explicam o fenótipo), 4 

pacientes (~6%) apresentaram VOUS (variantes genômicas de significado 

clínico incerto) e 34 pacientes (41%) tinham mais de 2 CNVs, tornando um 

desafio determinar a exata correlação de cada CNV com o fenótipo clínico 
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encontrado. Vinte e três pacientes (30%) apresentaram CNVs benignas e 

quinze pacientes (21%) apresentaram resultado normal. 
  
 Entre os casos patogênicos analisados foi possível diagnosticar 

síndromes já conhecidas. No entanto, apenas em 7 pacientes já havia suspeita 

do diagnóstico encontrado. Nos demais casos havia apenas uma suspeita 

inespecífica de síndrome de microdeleção/microduplicação e foi realmente nos 

casos em que essa suspeita era mais forte que encontramos as CNVs maiores, 

em regiões críticas de síndromes de microdeleção/microduplicação, ou em 

região de genes OMIM bem específicos, como o caso recentemente descrito 

do gene TAB2 associado a cardiopatias congênitas. Quando compara-se os 3 

grupos de classificação de CNVs, algumas diferenças são notadas. No grupo 1 

de alterações patogênicas, todos os pacientes apresentavam importante 

ADNPM com múltiplas malformações (no mínimo 1 ou 2 malformações 

maiores, dessas, as mais frequentes foram cardiopatia congênita e em 

segundo malformações do SNC, sendo a mais comum agenesia/disgenesia de 

corpo caloso), além de dismorfias faciais e alterações discretas em mãos e pés 

(como exemplo, dedos afilados, clinodactilia do 5º dedo das mãos, unhas 

hipoplásicas, edema em tornozelos, etc). Já no grupo 2, a clínica não estava 

bem detalhada, muitas vezes até pela impossibilidade (2 pacientes eram 

recém-nascidos e poderiam não apresentar o fenótipo completamente 

evoluído, fato comum em algumas microdeleções como na síndrome de Di 

George e Williams-Beuren); já nos pacientes com alterações benignas, 2 deles 

obtiveram posteriormente outro diagnóstico estabelecido por outra técnica, o 

caso da síndrome de X frágil na paciente 13 (G-344) e a síndrome de Charge 

na paciente 8 (18-B), isto permite ilustrar que a maioria dos pacientes com 

alterações benignas ou array normal pode ter uma síndrome gênica que ainda 

não foi suspeitada. Boa parte dos pacientes deste grupo pode se beneficiar do 

sequenciamento completo do exoma. Raros pacientes neste grupo apresentam 

múltiplas malformações maiores (microftalmia com coloboma de íris e retina 

bilateral, fenda palatina em U e malformação renal), além de diversas 

dismorfias faciais, como é o caso do paciente 30 (G-217), que apresentou 

CNVs benignas que constam no DGV e não contém genes OMIM, e que 
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provavelmente, deve se tratar de uma síndrome gênica relacionada à 

microftalmia.    

 Correlações genótipo-fenótipo nos rearranjos em 1p36 são difíceis, 

principalmente devido à heterogeneidade fenotípica entre os pacientes com 

aberrações cromossômicas semelhantes (Rosenfeld et al., 2011). Até o 

momento, foram descritos vários casos distintos de microrrearranjos na região 

1p36 por diferentes plataformas de array (Giannikou et al., 2012). 

Toda essa complexidade foi claramente demonstrada na elucidação 

diagnóstica da paciente 44 (G-169), sendo necessário o estudo molecular 

detalhado por array que revelou uma etiologia mais complexa conhecida como 

catástrofe cromossômica na região 1p36 para tal paciente. Este possível 

mecanismo de “chromothripsis” na região subtelomérica 1p36, com 

seguimentos genômicos deletados intercalados por seguimentos normais e 

duplicados, colaborou diretamente para explicar a diversidade do fenótipo, que 

inicialmente não apontava para a síndrome 1p36 (Zanardo et al., 2014) na 

presente paciente.  

De forma semelhante ao ocorrido com o paciente 2 (G-101), que 

apresenta quadro clínico atípico, com ausência das dismorfias faciais 

características da síndrome da microdeleção do cromossomo 22q11.21, mas 

com muitas manifestações psiquiátricas, como sua mãe, que também tem a 

mesma deleção. Segundo Bassett et al. (2011), a síndrome da deleção 

22q11.21 é o quadro de microdeleção mais comum com envolvimento 

cardiovascular e palatino. Suspeita-se ser pouco reconhecido devido à 

variabilidade clínica que a transforma em um espectro clínico. Possui 

prevalência estimada de 1:2.000 a 4.000 nascidos vivos nos EUA. Suas 

características clássicas incluem imunodeficiência (77% dos pacientes), 

alterações palatinas (76%), cardiopatias congênitas (75%), disfunções 

endócrinas (50%), sintomas gastrointestinais (35%), doença renal (35%) e 

ADNPM (25%) com risco de desenvolver esquizofrenia na vida adulta. A 

assimetria facial ao choro, do inglês asymmetric crying face (ACF) tem sido 

relacionada à deleção do cromossomo 22q11.2 (14% dos pacientes com esta 

deleção apresentaram ACF), como descrito por Pasick et al. (2013). 
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Assim, consideramos que o estudo por array deve ser aplicado para a 

elucidação de casos complexos como, por exemplo, o rearranjo desequilibrado 

da paciente 3 (P-8) entre os cromossomos 9 e 20, e que foi herdado de um 

translocação equilibrada da mãe, conferindo um risco de recorrência alto para a 

família conforme reportado em Meloni et al. (2012). Rearranjos cromossômicos 

complexos são considerados eventos citogenéticos raros. A maioria dos 

rearranjos complexos aparentemente equilibrados é esporádico e é encontrado 

em pacientes com fenótipo anormal. As técnicas citogenômicas combinadas 

(FISH, MLPA e array) são capazes de revelar desequilíbrios genômicos em 

grande parte desses casos (Guilherme et al., 2013). 

 Já para o caso da paciente 5 (G-311), que apresentou uma deleção 

pequena de 14 kb no gene RAI1, diagnosticando a síndrome Smith-Magenis, 

detectada por SNP-array, o diagnóstico jamais seria obtido por outras 

plataformas de array de menor densidade (Andrieux et al., 2007). A síndrome 

Smith-Magenis (SMS; OMIM 182290) é uma doença complexa de incidência 

estimada em 1:15.000–25.000 nascimentos, tipicamente causada por uma 

deleção grande em 17p11.2, envolvendo vários genes, mas principalmente o 

gene do ácido retinóico-induzido (RAI1). Em raros casos, mutações neste gene 

podem causar a síndrome de Smith-Magenis. O fenótipo característico deve-se 

a uma combinação de sinais e sintomas como distúrbios do sono, anomalias 

craniofaciais e esqueléticas, alterações de comportamentos como a 

autoagressão, além de ADNPM e atraso para a aquisição da linguagem (Vieira 

et al., 2011). 

Da mesma forma, o estudo completo de uma família portadora de um 

desequilíbrio genômico transgeracional, foi possível graças a uma estratégia 

combinada, utilizando técnicas de citogenética clássica e molecular 

(Christofolini et al., 2014). 

Por outro lado, nos casos das pacientes 41 (G-157) e 22 (G-241), que 

apresentam quadros clínicos menos distinguíveis e não compatíveis com 

outros casos anteriormente descritos, as técnicas de MLPA e array não foram 

suficientes para esclarecer o diagnóstico, mesmo após estudo por array dos 

genitores, que foi importante para ajudar a classificar as CNVs detectadas 

como benignas; não estabelecendo, portanto, a etiologia genética destas 
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pacientes e, talvez isso apenas seja possível, após o sequenciamento de 

exoma destas pacientes (Rabbani et al., 2013; Zawati et al., 2013). As 

alterações encontradas por array na paciente 41 (pequenas deleções em 

2q33.1 e 3q) foram consideradas polimorfismos benignos por estarem 

presentes no DGV (Database of Genomic Variants 

(http://projects.tcag.ca/variation/). Já a região extensa contínua de perda da 

heterozigosidade em Xq21.1 deve ser melhor estudada para doenças gênicas 

recessivas, se beneficiando do sequenciamento de exoma com ênfase nesta 

região para esclarecimento de sua síndrome genética.  

Como fruto deste trabalho, após descrição fenotípica detalhada e análise 

combinada MLPA-array aprofundada dos 71 pacientes, foram criadas diretrizes 

clinico-laboratoriais visando o estabelecimento de um guia prático que auxiliou 

muito na obtenção da conclusão diagnóstica adequada para estes pacientes. 

Além disso, a aplicação do Guia Prático estabelecido como um dos resultados 

deste trabalho, poderá demonstrar, na rotina clínica, a utilidade da estratégia 

combinada para o diagnóstico dos pacientes com ADNPM associado à 

malformação congênita (Quadro 2, Figura 9) (Piazzon; Dias, 2013).  
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Quadro 2 – Guia prático para solicitação de testes citogenômicos. 

Técnica de análise citogenômica Indicações Clínicas 

Cariótipo clássico 

Alterações fenotípicas sugestivas de aneuploidias e de 

grandes alterações estruturais maiores que 5 a 10 Mb. 

Alterações estruturais equilibradas 

MLPA (Multiplex ligation-dependent probe 

amplification) 

Pacientes com cariótipo normal ou duvidoso com 

hipótese diagnóstica sustentável. 

Triagem de alterações subteloméricas em indivíduos 

com deficiência intelectual idiopática. 

Pacientes ou fetos com malformações congênitas – 

triagem de alterações genômicas. 

Pacientes com cariótipo normal com sinais clínicos 

sugestivos de síndromes de microdeleção. 

FISH (Fluorescence in situ hybridization) 

Investigação de anormalidades cromossômicas com 

hipótese diagnóstica precisa. 

Investigação de alterações cromossômicas no 

diagnóstico pré-natal ou pós-natal em situações que 

exijam intervenção médica imediata – resultado rápido. 

Definição de pontos de quebra em rearranjos 

cromossômicos. 

Confirmar alterações detectadas pela técnica de MLPA. 

Investigação de alterações genômicas para síndromes 

de microdeleções. 

Investigação de rearranjos cromossômicos estruturais. 

Array 

Alterações fenotípicas com cariótipo clássico normal 

sem quadro clínico sugestivo para aplicação das 

técnicas de FISH e MLPA. 

Rearranjos genômicos complexos. 

Resultados de MLPA e FISH normais com alterações 

clínicas sugestivas de desequilíbrios genômicos. 

As alterações encontradas no array devem ser 

confirmadas por FISH (melhor para o estudo dos pais e 

definir o aconselhamento genético). 
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Figura 10.  Fluxograma apresentando as diretrizes para o atendimento clínico 

(previamente publicado no capítulo 10 do livro Citogenômica Aplicada à Prática 

Médica, 2013).  
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8. CONCLUSÕES  
 

O presente trabalho apresentou as seguintes conclusões: 
 

• Utilizando a estratégia de análise combinada MLPA-array foi 

possível caracterizar diferentes alterações genômicas, incluindo 

deleções, duplicações, regiões de homozigose e alterações 

complexas. 

 

• Esclarecemos a etiologia e concluímos o diagnóstico para 29 

pacientes. 

 

• Determinamos o tamanho das regiões deletadas e duplicadas e 

inferimos as coordenadas genômicas de cada alteração 

encontrada para os 33 pacientes (patogênicas e VOUS).  

 

• A descrição completa do fenótipo clínico de todos os pacientes 

com CNVs patogênicas, com significado incerto (VOUS) e de 

alguns com alterações benignas e com array normal foi realizada 

de maneira detalhada e foram aqui relatados.  

 

• O estudo da correlação genótipo-fenótipo foi realizado para todos 

os 33 pacientes que apresentaram alterações genômicas. 

Inclusive para os pacientes que tiveram alterações consideradas 

benignas, para os quais a correlação genótipo-fenótipo foi 

importante para considerar o seu resultado de MLPA-array 

normal.  Após avaliar o quadro clínico dos pacientes que 

apresentaram resultados normais, conclui-se a necessidade de 

prosseguir a investigação etiológica utilizando outras técnicas 

genéticas. Sugerimos que o sequenciamento completo do exoma 

possa ser uma alternativa viável para a conclusão diagnóstica 

desses pacientes. 
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• Foi possível confeccionar um Guia Prático para auxiliar na 

escolha adequada de cada teste citogenômico. 

 

• Foi possível estabelecer um fluxograma com as diretrizes de 

atendimento de Genética Médica ao investigar um paciente com 

ADNPM associado à malformação congênita com foco nos 

recursos disponíveis no Brasil. 
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ANEXO A 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pacientes 
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ANEXO B 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para genitores 
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ANEXO C 
 

Laudos de array com CNVs patogênicas 
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ANEXO D 
 

Laudos de array com CNVs de significado incerto (VOUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

ANEXO E 
 

Laudos de array com CNVs benignas ou ausência de CNV 
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