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Uma microduplicação 1q21.1 é uma doença genética rara em que um 
pequeno pedaço de um dos cromossomas está a mais nas células do 
corpo. O pequeno pedaço extra aumenta o risco de dificuldades de 

aprendizagem e desenvolvimento. No entanto, existe uma grande 
variabilidade individual: algumas pessoas não têm manifestações, 
enquanto outras têm atraso de desenvolvimento e problemas de saúde. 

Genes e cromossomas 
Os nossos corpos são compostos por milhares de milhões de células. A 
maioria das células contém um conjunto de cerca de 20.000 genes. Os 
genes funcionam como instruções para o nosso crescimento, 
desenvolvimento e a forma como o nosso corpo funciona. Os genes são 
transportados em estruturas chamadas cromossomas. Existem 
normalmente 46 cromossomas, 23 herdados da nossa mãe e 23 herdados 
do nosso pai, pelo que temos dois conjuntos de 23 cromossomas em 
pares. Além de dois cromossomas sexuais (dois X para uma rapariga e 
um X e um Y para um rapaz), os cromossomas são numerados de 1 a 22. 
O cromossoma 1 é o maior cromossoma. Cada cromossoma tem um 
braço curto (à esquerda no diagrama da página 3) chamado p de petit, a 
palavra francesa para pequeno, e um braço longo chamado q (à direita). 

Olhando para o cromossoma 1q 
Os cromossomas não podem ser vistos a olho nu, mas se forem coloridos 
e ampliados sob um microscópio, cada um deles tem um padrão distinto 
de bandas claras e escuras. No diagrama da página 3 pode ver-se que as 
bandas cromossómicas são numeradas a partir do ponto em que o braço 
longo encontra o braço curto. Numa microduplicação 1q21.1, o 
cromossoma quebrou-se em dois lugares na banda q21.1, e uma 

pequena quantidade de material cromossómico entre eles é repetida. 

Olhando para os cromossomas sob um microscópio, pode-se por 
vezes ver onde o cromossoma se partiu. Com uma peça extra (uma 
duplicação) que é suficientemente grande, pode-se por vezes ver o 
padrão de bandas que ajudam a mostrar o seu tamanho. 

Mas com uma microduplicação, a peça extra é tão pequena que não se 
consegue vê-la, nem mesmo sob o microscópio de maior potência. 
Apenas a tecnologia molecular de ADN, pode identificá-lo. A técnica mais 
comum é conhecida como arrayCGH. Este estudo mostra ganhos e 
perdas de pequenas quantidades de ADN ao longo dos cromossomas. Os 
arrayCGH podem mostrar se determinados genes ou pedaços de genes 
estão presentes uma, duas ou três vezes, ou se não estão presentes de 
todo. A Unique publica um guia separado para o arrayCGH. 

Variação genética normal? 
Microduplicações em 1q21.1 são encontradas na população em geral, 
bem como nas pessoas encaminhadas para os testes cromossómicos. No 
início pensava-se que faziam parte da variação genética normal entre 
indivíduos. No entanto, são mais comuns em pessoas encaminhadas para 
testes genéticos e pensa-se agora que aumentam o risco para várias 
perturbações de desenvolvimento. 

Fontes e 

referências 
 
A informação 
deste guia é 
uma 
compilação do 
que se sabe 
sobre cerca de 
50 pessoas 
com uma 
micro- 
duplicação 
1q21.1. 

O primeiro 
autor e a data 
de publicação 
são dados que 
permitem 
procurar os 
resumos ou 
artigos 
originais na 
PubMed 
(www.ncbi. 
nlm.nih.gov/ 
pubmed). Se 
desejar, pode 
obter artigos 
da Unique. 

O folheto 
também se 
baseia na 
base de 
dados da 
Unique 
(Brunetti- 
Pierri 2008; 
Mefford 2008; 
Aldinger 2009; 

Brunet 2009; 
Greenway 
2009; 
Stanciewicz 
2010; Unique). 
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Braço curto 
(p) 

Braço longo 
(q) 

Cromossoma 1 Distal 1q21.1 

147.6 147.8 

149.6 148.6 147.6 146.6 145.6 144.6 143.6 

147.4 147.2 147.0 146.8 146.6 146.4 146.2 146.0 145.8 145.6 

Microduplicação 1q21.1: dois tamanhos 
Existem dois tamanhos de microduplicação 1q21.1. O primeiro tamanho abrange cerca 

de um milhão de pares de bases. Um milhão soa muito, mas na realidade é minúsculo - 
tão minúsculo que não se conseguia vê-lo ao microscópio. Seria necessário um pedaço 
de cerca de cinco milhões de pares de bases para ser visto sob um microscópio. Os 
pares de bases são os químicos no ADN que formam as extremidades dos "degraus" da 
sua estrutura em forma de escada. O cromossoma 1 tem cerca de 247 milhões de pares 
de bases. A banda 1q21.1 inclui 5,4 milhões de pares de bases. 

 
A duplicação 1q21.1 situa-se 
tipicamente entre cerca de 146 
Mb e 147.8Mb no diagrama 
abaixo. Sabemos que esta 
secção inclui pelo menos nove 
genes conhecidos e que pode 
haver mais. Os números 
mostram a 

posição no cromossoma 1 entre a posição 1Mb (a ponta do braço curto) e a posição 
249,25 Mb (a ponta do braço longo) no diagrama no fundo desta página (Brunetti- 
Pierri 2008; Mefford 2008). 

Diagrama adaptado de Nature Genetics Vol 40 (12) p1469 por permissão da Dr.ª Ankita Patel e subsequentemente 
atualizado. Os números neste diagrama referem-se à construção do genoma humano 19 (hg19; ver página 4 para 

mais detalhes). O relatório do seu filho pode referir-se a uma construção diferente do genoma humano. Por favor 
contacte a Unique ou o seu especialista genético para qualquer ajuda na compreensão do relatório. 

O segundo tamanho é uma duplicação maior, de cerca de 1,35 a 2 Mb. Isto inclui 25 
genes conhecidos. Esta duplicação é de cerca de 145,4 e 147,8 Mb no diagrama abaixo 
(Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 

Cromossoma 1 

1Mb 145.4-147.8Mb 249.25Mb 

 

bp = um par de base  

kb = 1.000 pares de base 

Mb = um milhão de pares de bases 
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Relatório do array-CGH 
O laboratório que encontrar a microduplicação 1q21.1 enviará um relatório que normalmente 

parece ser um destes: 

arr[hg19] 1q21.1(146701190-147623589)x3 
arr A análise utilizou tecnologia de arrayCGH 

hg19 Construção do genoma humano 19. Esta é a sequência de ADN de 
referência a que os números do par de base se referem. À medida que 
se encontra mais informação sobre o genoma humano, são feitas novas 
"construções" do genoma e os números dos pares de base podem ser 
ajustados. 

(146701190-147623589)x3 Os pares de base entre 146.701.190 (cerca de 146,7Mb) e 
147623589 (cerca de 147,6Mb) demonstraram ser repetidos. 

Subtraia o segundo número do primeiro e resulta 922399. Este é o 
número de pares de bases que se repetem. x3 significa que existem três 

cópias destes pares de bases, não duas - uma em cada cromossoma 1 - 
como seria de esperar normalmente. 

arr (RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x3 
arr A análise utilizou tecnologia de microarray 

(RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x3 Três marcadores diferentes, cuja 
posição na banda 1q21.1 é conhecida, demonstraram ser repetidos 

Ocasionalmente, receberá um relatório como este. Este relatório não é tão 
detalhado e não lhe diz quão grande é a peça extra. 

46,XY,dup(1)(q21.1q21.1) 
46 O número de cromossomas nas células do seu filho 

XY Os dois cromossomas sexuais: XY para homens; XX para mulheres 
dup Uma duplicação, ou há material extra 
(1) A duplicação é do cromossoma 1 

(q21.1q21.1) O cromossoma tem dois pontos de rutura, ambos na banda 1q21.1. O 
material entre estes dois pontos de rutura é repetido. 

Existem pessoas com uma microduplicação 1q21.1 que 

se desenvolveram normalmente e não têm dificuldades 

de saúde, de aprendizagem ou de comportamento? 
Sim, há. A microduplicação 1q21.1 pode ser silenciosa. Alguns pais de crianças 

com uma microduplicação 1q21.1 têm a mesma microduplicação, mas não têm quaisquer 
características anormais óbvias ou desenvolvimento atrasado. Os sinais nos outros pais 
com a duplicação são tão subtis que dificilmente se daria por isso. Algumas crianças com 
uma microduplicação 1q21.1 também se desenvolvem normalmente. 

O efeito de algumas variantes genéticas como esta varia desde ser pouco percetível até 
ser óbvio e grave. Neste sentido, são como infeções como a gripe que pode ser suave 
ou mais grave (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009; Stanciewicz 2010). 

Existe uma síndrome de microduplicação 1q21.1? 
Não, não há. As características associadas à microduplicação 1q21.1 são demasiado 
variadas para serem chamadas de síndrome. 
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Características mais comuns 
 Cabeça relativamente grande 

 Maior probabilidade de atraso de desenvolvimento ligeiro ou moderado 

 Maior probabilidade de autismo ou comportamento autista 

 Características faciais menos comuns 

 Problemas cardíacos 

 

Outras características 
 Convulsões 

 Aumento do risco para outras anomalias congénitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma situação comum: tanto o pai como o filho têm 

uma microduplicação 1q21.1. Mas a 

microduplicação do pai só foi encontrada depois 

de ter sido encontrada no seu filho 
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Características mais 
comuns 
 Cabeça relativamente 

grande 

14 meses de idade 

Estudos têm demonstrado que cerca de metade das 
pessoas com esta microduplicação têm uma cabeça 
grande, ou uma cabeça que é grande em comparação 

com o resto do corpo. 
Isto sugere que a microduplicação influencia o 
crescimento do cérebro. Muitas pessoas com uma 
cópia em falta desta secção do cromossoma 1 (uma 
microdeleção) têm uma cabeça invulgarmente 
pequena e isto também apoia a ideia de que um 
gene ou genes dentro da secção, deletada ou 
duplicada, influenciam o crescimento da cabeça. Os 
investigadores identificaram um gene (ver Alguns 
genes em 1q21.1, página 19) que é suscetível de ser 
importante no crescimento da cabeça. 

Embora tenha sido sugerida uma possível associação entre ter uma cabeça pequena e 
problemas de saúde mental, particularmente esquizofrenia, não foi suportada tal ligação 
para pessoas com uma cabeça grande (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009). 

Entre os indivíduos com esta microduplicação, o tamanho da cabeça é variável. Quatro 
em cada nove membros têm uma cabeça grande ou relativamente grande. Dois 
membros únicos nasceram com os ossos do crânio já fundidos (craniossinostose). Após 
cirurgia e remodelação bem sucedida, o crescimento da cabeça foi normal em ambos os 
casos. Nenhuma das crianças teve convulsões. 
Conduzo uma mota e preciso sempre do maior capacete - adulto com microduplicação 

1q21.1 

 Cérebro 
Entre 27 casos revistos, três tinham uma anomalia estrutural cerebral. Num caso, a faixa 
de fibras nervosas que liga os dois lados do cérebro era fina (corpo caloso hipoplástico) 
e a estrutura em forma de verme entre os dois lados do cerebelo, uma área na parte 
posterior e inferior do cérebro que desempenha um papel importante no movimento e 
coordenação (vérmis cerebelar), estava também subdesenvolvida. Uma pessoa tinha 
uma protuberância da parte do cerebelo no canal espinhal (malformação de Chiari). Uma 
pessoa tinha uma acumulação de fluido no cérebro (hidrocefalia) (Brunetti-Pierri 2008; 
Mefford 2008). Nenhum individuo descreveu anomalias da estrutura cerebral (Unique). 

 Aumento do risco de atraso de desenvolvimento e dificuldades de 
aprendizagem 

Algumas crianças com microduplicação 1q21.1 desenvolvem-se a um ritmo normal, são 
bons alunos e crescem até se tornarem adultos que ocupam o seu lugar na sociedade. 

Outras são mais lentas a atingir os seus marcos de desenvolvimento, precisam de ajuda 
extra na escola e podem precisar de ensino especial. Isto significa que um bebé ou 
criança com a microduplicação deve ser vigiado quanto a atrasos e deve ser oferecida 
ajuda e terapias, logo que necessário. 

Ter a microduplicação não permite prever quão ligeiro ou pronunciado pode ser qualquer 
atraso e dificuldades de aprendizagem. O espectro inclui pessoas que não têm problemas 
e algumas que são gravemente afetadas. Os investigadores descobriram que o atraso é 
tipicamente ligeiro a moderado (Mefford 2008; Aldinger 2009; Unique). 
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Entre os membros Unique, a variedade de atrasos de desenvolvimento é ampla, desde 
nenhuma até grave. Os bebés e as crianças podem atrasar no desenvolvimento (sentar-
se, gatinhar, andar), no controlo motor fino, no treino da casa de banho e nas 

capacidades de cuidados pessoais (vestir-se, despir-se, alimentar-se, lavar roupa). 
Entre os adultos aparentemente não afetados pela microduplicação, pode haver sinais subtis. 
Excelentes capacidades motoras finas - idade 3 anos 

Escritor muito descuidado. Destreza limitada na manipulação de objetos pequenos - 
adulto com microduplicação 1q21.1 

 Aumento do risco de autismo ou comportamento autista 
Crianças e adultos com uma microduplicação 1q21.1 podem ser afetuosos e sociáveis, 
sem problemas de comportamento. Mas uma minoria delas pode estar em risco de uma 
série de alterações do comportamento e comportamentos autistas. No entanto, ainda não 
sabemos se estes comportamentos incomuns são o resultado da microduplicação 1q21.1 
ou uma associação casual. Numa série de doentes, quatro em cada oito crianças tinham 
um diagnóstico de autismo e uma tinha um comportamento desafiador; noutra série de 

24, duas tinham autismo ou características autistas; uma tinha perturbação de 
hiperactividade com défice de atenção e uma tinha uma perturbação de humor (Brunetti-
Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009). 

Entre os membros Unique, três em cada 11 têm um diagnóstico de autismo ou de uma 
perturbação do espectro autista. Outras características apontadas pelas famílias incluem: 
dificuldade no relacionamento com outras crianças, talvez devido ao seu comportamento 
imprevisível, e clara preferência pela companhia de adultos (quatro crianças, três de 3 
anos e uma de quase 6); choro incontrolável, cansaço e feitio difícil num caso com 
epilepsia (3 anos de idade). A criança que tinha quase seis anos de idade mostrou 
também um pensamento e comportamento algo rígido, bem como uma simpatia e 
ansiedade inapropriadas. Duas crianças são relatadas como necessitando de muita 
estimulação sensorial. Um adulto relata ter tido aconselhamento para "gestão de raiva". 
Ela é amorosa e gosta de ser abraçada; belo sorriso, doce e meiga -idade 2 anos 

Num dia normal, é agradável e feliz, sorridente e risonho. Devido a um distúrbio de 
processamento sensorial, veste camisas de compressão por baixo do braço a conselho do seu 
terapeuta ocupacional e um colete de compressão durante o dia na escola. Estes acalmam-no 
para que não esteja constantemente à procura de algum input sensorial - idade 3 anos 

Ele é um grande apreciador de pessoas. É muito importante para ele fazer outras pessoas felizes 
mesmo na sua tenra idade. Ele é realmente muito querido e pode mudar facilmente para um 
humor muito fofo e beijoqueiro. Quer mimos a toda a hora e quer acariciar o meu cabelo e eu 
tenho de acariciar o cabelo dele - idade 3 anos 

 

 

 
Como o resto da 
família: 2 meses 

 Características faciais menos comuns 
A maioria das crianças e adultos com uma microduplicação 1q21.1 
parecem-se com outros membros da sua família. Os médicos 
treinados para observar características invulgares podem notar 
coisas como olhos espaçados ou uma testa proeminente, mas 
estes sinais podem ser subtis e não óbvios. Em cerca de metade 
dos casos relatados na literatura médica, foram notados pelo 
menos traços faciais menos comuns. 
Pais Unique também notaram nos seus filhos uma ampla glabela 
(o espaço entre as sobrancelhas e acima do nariz) 
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; olhos salientes, diminuindo com a idade 
[1]; um nariz pequeno [1]; pregas 
epicânticas proeminentes (pregas de pele 

através do canto interior do olho) [1]; uma 
ponte nasal larga e plana [1]; e orelhas com 
implantação baixa [1] (Brunetti-Pierri 2008; 

Mefford 2008; Aldinger 2009; Unique). 

Foi publicada uma galeria de fotos de 
adultos e crianças com a microduplicação 
(Brunetti-Pierri 2008) e está disponível às 
famílias da Unique mediante pedido. 

 

 

 

 

 
Belas características; sem diferenças 

muito óbvias - 4 anos de idade

 

 Problemas cardíacos 
É incerto se ter uma microduplicação 1q21.1 coloca um bebé em risco de nascer com um 
problema de coração. Alguns investigadores encontraram mais bebés nascidos com 
problemas estruturais de coração do que seria de esperar, mas outros não. No total, 
quatro de 35 bebés foram descritos em diferentes séries na literatura médica. Destes, 

dois tinham um defeito do septo ventricular (VSD, ver página 9); e num deles havia um 
coração univentricular (ver página 9) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Noutra pessoa 
foi descrita uma microduplicação da região TAR (ver página 3) herdada do seu pai 
(Brunet 2009). Ele tinha problemas cardíacos complexos incluindo a transposição dos 
grandes vasos, uma CIV, estenose pulmonar e um ventrículo direito subdesenvolvido (ver 
abaixo e página 9). 

Entre os membros Unique, 7/31 nasceram com um problema cardíaco, incluindo 3 com 
uma CIV, um com estenose pulmonar, um com estenose das veias pulmonares, um com 
um buraco não especificado no coração que se fecha naturalmente, e um com 
insuficiência cardíaca crónica não especificada. Dois bebés nasceram com tetralogia de 
Fallot [ToF]. Cinco dos 7 necessitaram de cirurgia para corrigir o seu problema cardíaco 
(Unique). 

Um estudo da ToF descreveu que quase 1 em cada 100 bebés tinha uma microduplicação 
(4/512) ou uma microdeleção (1/512) em 1q21.1 - uma taxa muito mais elevada do que 
seria de esperar pelo acaso. Estes bebés tinham um defeito cardíaco, mas não tinham 
problemas cognitivos, sociais ou neurológicos (Greenway 2009). Das duas crianças 
Unique com ToF, uma tem um grau de atraso de desenvolvimento moderado a grave, 
enquanto a outra era demasiado nova para ser avaliada (Unique). 

Foram identificados dois genes que podem contribuir para problemas cardíacos (ver 
Alguns genes em 1q21.1, página 19). 
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Tudo ficou bem depois da 

cirurgia cardíaca - idade 3 
anos 

 

 

Os problemas cardíacos diagnosticados em crianças podem ser isolados ou múltiplos. 
Incluem: 

Defeitos do septo ventricular (VSDs) - buracos na parede entre as duas câmaras 

do coração (ventrículos). Isto permite que o sangue flua da câmara esquerda para a 
direita, aumentando o fluxo de sangue para os pulmões. O tratamento é escolhido 
individualmente. As CIV pequenas podem fechar espontaneamente; uma CIV maior 
necessita geralmente de reparação cirúrgica para evitar problemas pulmonares, que se 
desenvolveriam devido ao fluxo de sangue extra. 

Transposição dos grandes vasos - os principais vasos sanguíneos (aorta e artéria 

pulmonar) que conduzem a partir do coração são invertidos. Um bebé com esta condição 
necessita normalmente de cirurgia muito pouco tempo após o nascimento. 

Estenose pulmonar - A entrada da artéria que leva sangue para os pulmões é 

excecionalmente estreita. O estreitamento afeta normalmente a válvula pulmonar e a 
própria artéria pulmonar. 

Estenose venosa pulmonar - Existe uma obstrução (bloqueio) nos vasos 

sanguíneos que traz de volta ao coração, o sangue rico em oxigénio dos pulmões. Pode 
ocorrer em apenas uma veia pulmonar, mas na maioria das vezes é encontrada em várias 
veias simultaneamente. A obstrução é devida a um espessamento das paredes das veias. 
A cirurgia para as alargar é normalmente uma solução a curto prazo. 

Tetralogia de Fallot - Uma malformação cardíaca complexa envolvendo tanto uma 

CIV como uma obstrução logo abaixo da válvula na artéria que conduz aos pulmões. O 
sangue azul (desoxigenado) não consegue chegar facilmente aos pulmões para captar 
oxigénio e parte dele flui através do orifício para a outra câmara de bombeamento de 
onde é bombeado à volta do corpo. Se não houver outros fatores de risco, mais de 95% 
dos bebés com tetralogia de Fallot são operados com sucesso no primeiro ano de vida. 

Coração univentricular - Univentricular significa que existe um único ventrículo 

[câmara inferior de bombeamento do coração] em vez de dois ventrículos, mas na 
realidade isto é raro. Mais frequentemente, o termo 'coração univentricular' descreve um 
coração onde o sangue de duas câmaras superiores [átrios] flui para uma câmara inferior 
direita ou esquerda dominante [ventrículo] através de uma ligação defeituosa. Outra forma 
de descrever isto, é como um ventrículo de dupla entrada. Tipicamente existe um segundo 
ventrículo não dominante e subdesenvolvido. Um coração univentricular necessita 
geralmente de reparação cirúrgica. 
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Outras características 
 Convulsões 
Foram relatadas convulsões em 5/35 pessoas na literatura médica e em 4/11 membros 
Unique. Entre os membros Unique, as 'ausências' ou convulsões começaram do princípio 
ao meio da infância. Segundo relatos, são controladas com medicamentos anti-
epilépticos padrão como o valproato de sódio (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; 
Unique). 

 Curvatura da coluna vertebral 
Um caso de curvatura espinal (escoliose) numa série de 24 foi relatado na literatura 
médica (Brunetti-Pierri 2008). Dentro do Unique, há quatro em cada dez relatos, dois 
envolvendo adultos saudáveis. Um bebé de dois anos de idade desenvolveu uma escoliose 
aos seis meses, que media 30 graus pelos dois anos; ela foi tratada com uma cinta dorsal. 
Um adolescente desenvolveu uma escoliose grave após um surto de crescimento. Dois 
adultos relataram problemas menores. 

Quando me alistei no exército, o médico disse-me que tinha uma pequena curva na coluna 
vertebral, mas isso não era objeção à minha prestação de serviço militar. Nada de grave - adulto 

 Anomalias genitais minor 
Foram relatadas anomalias genitais minor em três dos 27 casos na literatura médica, tais 
como hipospádias (o buraco uretral está na parte inferior do pénis em vez de estar na 
ponta) ou testículos não descidos à nascença. Ambas anomalias podem ser corrigidas, se 
necessário, com cirurgia (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Entre nove casos Unique, 
um rapaz bebé nasceu com testículos não descidos e outro com genitais ambíguos. Em 
ambos os casos, foi necessária uma cirurgia (Unique). 

 Aumento do risco para outras anomalias congénitas 
Foram observadas outras malformações minor ou mais graves, mas estes não parecem 

seguir qualquer padrão, e é incerto se existe ou não qualquer ligação causal com a 
microduplicação 1q21.1. Os relatos na literatura médica incluem: uma pequena covinha 
sacral na base da coluna [1]; uma hemivértebra (desenvolvimento incompleto de um 
lado da vértebra, resultando numa forma de cunha) [1]; articulações laxas ou deslocáveis 
[2]; múltiplas contraturas articulares ao nascimento, conhecidas como artrogripose [1]; 
pé boto [1] (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 

Ao nascimento
 

 
Dois dias de idade 

 A maioria das famílias relatam uma gravidez normal, 
com uma em cada nove a referir menos movimentos 
fetais. Os bebés nasceram geralmente de termo ou 
quase termo, e tinham um bom peso à nascença, 

variando entre 2,69 Kg para um bebé induzido por pré-
eclâmpsia às 35 semanas, a 4,36 Kg para um bebé de 
termo. A maioria dos bebés eram saudáveis, embora o 
bebé nascido às 35 semanas tivesse icterícia. Um bebé 
teve muitas cólicas e outro - apesar de um bom peso à 
nascença e de uma boa pontuação de Apgar (uma 
medida de bem-estar à nascença) – parecia 
comportava-se como um bebé prematuro, com a pele 
vermelha, dormindo muito, sendo acordado para as 
mamadas e com dificuldades a manter a temperatura. 
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Alimentação 
Entre nove membros Unique, cinco não tiveram dificuldades de alimentação e amamentaram 

com sucesso. Um bebé amamentou bem, mas permaneceu abaixo do peso. Um bebé nascido 
com craniossinostose foi alimentado por tubo durante duas semanas, mas por biberão 
depois. O bebé que se comportou como um bebé prematuro era demasiado fraco e não tinha 
os reflexos necessários para mamar. Era acordado de duas em duas horas para lhe ser dado 
leite materno a partir de um biberão. Após duas semanas, os intervalos entre as mamadas à 
noite foram alongados. Sete semanas mais tarde, estava suficientemente forte para começar 
a amamentar e continuou durante dois anos. Demorou a beber de qualquer outra fonte, mas 
aprendeu a usar um copo aos 2 anos. Apesar deste início complicado, acabou por comer bem 
comida sólida. 
Ele é um bom comedor. Quando ele tinha cerca de oito meses, começámos a introduzir refeições 
convencionais e ele estava realmente entusiasmado. Ele comia tudo e muito! Houve alturas em que 
tivemos de dizer “não” porque ele comia a mesma quantidade que a avó. Neste momento, ele come 

quantidades normais e está a correr bem - quase 3 anos de idade. 
Uma criança come bem mas teve dificuldade em usar talheres, preferindo usar as mãos, 
precisando de talheres adaptados. Uma criança era picuinhas com a comida aos seis anos, 
recusando qualquer comida em pedaços, como iogurte com pedaços de fruta. 

Dois membros Unique relatam refluxo gastro-esofágico, onde os alimentos voltam para o 
esófago, podendo ser vomitados ou inalados, causando infeções conhecidas como 
pneumonia por aspiração. Num caso, isto afetou um adulto; o outro caso envolveu uma 
criança de seis anos que tinha refluxo quando se inclinada para a frente. 

Crescimento 
Dos 27 casos relatados, o crescimento foi normal em 22. Três bebés ou crianças, não 
conseguiram crescer tão bem, com crescimento mais lento; num deles houve um 
crescimento desproporcional e uma criança tinha uma idade óssea avançada (Brunetti-

Pierri 2008; Mefford 2008). Entre nove membros Unique, o crescimento foi médio em 
quatro, dois eram mais baixos e um deles era magro. Duas crianças são altas e uma é 
magra. Quatro famílias comentam que o seu filho tem um peso médio ou acima da 
média. 

Rapaz pesado; quando o pegam ao colo, comentam o seu peso - idade 3 anos 
Se eu tivesse de o descrever como alto, baixo ou médio, seria curto, mas na realidade ele é mais 

agachado. Tem uma cabeça grande e os seus braços são um pouco curtos demais. O resto do 
seu corpo é normal. Há um ou dois anos, parecia um pouco gordo e gorducho, mas agora está 

bem proporcionado - 3 anos 

Saúde e bem-estar 
As infeções são comuns na infância. Não há provas de que crianças com 
microduplicações 1q21.1 sejam mais propensas a infeções, embora uma 

família diga que o seu filho de três anos de idade apanha cada constipação 
e teve muitos problemas respiratórios quando era bebé e criança pequena. 
Outra família relata que o seu filho teve numerosas infeções, incluindo 
pneumonia e meningite, antes dos dois anos de idade. Esta família e uma 
outra relatam que a saúde do seu filho se deteriora rapidamente quando 
está doente. Duas crianças têm asma ou sintomas semelhantes aos da 
asma e uma tem uma doença do complexo mitocondrial IV 

3 anos de 
idade 

pelo qual toma co-enzima Q10. Em quatro pessoas já foi 
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relatada uma doença cutânea: uma com psoríase e três com eczema. Não se sabe se 
estas condições estão relacionadas com a microduplicação 1q21.1. Entre surtos de 
doença, os pais relatam que os seus filhos são saudáveis, felizes e estão a progredir 

(Brunetti-Pierri 2008; Unique). 

Penso que também afeta os seus problemas respiratórios. Ele não consegue tossir tão bem como 
outras crianças, pelo que o catarro fica nos pulmões - idade 2 anos 

Audição 
As infeções dos ouvidos são comuns entre as crianças pequenas, incluindo aquelas com 
uma microduplicação 1q21.1. São relatadas numa em cada 24 pessoas (Brunetti-Pierri 
2008) e duas em cada nove membros Unique, ambos com tubos inseridos no ouvido 
para equalizar a pressão em ambos os lados do tímpano. Nenhuma das crianças tinha 
uma surdez permanente, mas uma tinha problemas sensoriais, e era hipersensível a 
ruídos altos e assustada com alguns sons (Unique). 

Visão 
De 35 pessoas, quatro têm um defeito de visão, mas de tipo variável. Uma tem nistagmo 
rotacional (onde os olhos se movem involuntariamente num movimento circular); outra 
estrabismo; uma delas catarata (olho turvo); e uma pressão elevada dentro do olho 
(glaucoma) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Entre os membros Unique, o único 
problema relatado, à exceção de um adulto com miopia pelos 20 anos, era uma criança 
com um astigmatismo em ambos os olhos, o que a levou a adotar posições invulgares 
para ver melhor. 
Quando nasceu e nos meses que se seguiram, nunca olhou diretamente para nós. Ele não nos podia 
seguir com os olhos. Com 10 semanas, fomos a um oftalmologista, mas ele não conseguiu encontrar 
uma causa. Demorou mais de cinco meses até que olhou diretamente para nós pela primeira vez. 

Sono 
 

 
Quatro meses de idade 

Cinco em cada dez membros Unique 
descrevem algum grau de dificuldade 
com o sono. 
Um dos bebés foi muito difícil de 
adormecer durante os primeiros quatro 
meses; uma criança era muito agitada 
e mexia-se muito enquanto dorme aos 
seis anos de idade; outra era difícil de 
adormecer e acordava à noite, mas 
melhorou com uma máquina de sons; 

outra estava acordada todas as noites 
das 2-3h até cerca das 6h; e outra era 
difícil de deitar e tinha um sono curto. 
Ainda não é claro se as crianças com 
uma microduplicação 1q21.1 têm 
maiores dificuldades de sono do que 
as outras crianças, ou se existe um 
padrão de perturbação do sono ligado 
à microduplicação (Unique).
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2 anos de idade 

 Aprendizagem 
 
Nas pessoas com uma microduplicação 
1q21.1 que necessitam de apoio, devido 
a dificuldades de aprendizagem, o grau 
de dificuldade foi descrito em oito de 11 
como pelo menos ligeiro ou moderado 
(Mefford 2008). A experiência da 
Unique reflecte isto, com uma gama 
muito ampla de capacidades entre os 
seus membros. Um adulto com a 
microduplicação dirige o seu próprio 
negócio; outro tem um mestrado. Entre 
as crianças, os problemas na 
aprendizagem são altamente variáveis. 
Os comentários abaixo ilustram esta 
rica variedade. 
 
 

Tem uma boa memória e aprende melhor com uma 
abordagem consistente. Ela olha para livros, mas 
ainda não consegue ler e rabisca se lhe for colocada 
uma caneta na mão - idade 2 anos

 

Não nos parece que tenha dificuldade de aprendizagem ou deficiência. Ele tem um ouvido muito bom 
para a música e gosta muito de cantar. Ele consegue fazer puzzles de 50 peças por conta própria! 
Não gosta de nada que sujem as suas mãos, como brincadeira ou para pintura. Ele é obcecado por 
carros de brinquedo, e carros de verdade, conhece algumas marcas e aponta-as. Fica muito 
entusiasmado quando brinca com os seus carros de brinquedo e vê as rodas a girar. A sua memória 
é normal e gosta de aprender coisas novas. Não gosta de desenhar, mas se o faz, arranha com o 
seu lápis. Ele é demasiado novo para um computador, mas não espero problemas. Frequentará 
uma escola especial para crianças com problemas de comunicação e/ou autismo. - idade 3 anos 

Ele tem uma excelente memória: consegue lembrar-se das palavras das canções, mas por vezes 
não diz o seu nome. Se passar por um restaurante, dirá a comida que quer ou comeu lá, por 
exemplo, cachorro-quente, galinha. Tem capacidades musicais. Ele é preguiçoso, para ser 
honesto: se não tiver interesse no que está a aprender, não participará. Ele está sempre a 'ler' 
livros. Ele olha para as fotografias e balbucia sobre o livro. Ele detesta desenhar e colorir. Está 
altamente interessado em computadores, mas não no teclado. Coloca a mão em cima da de um 
adulto com o rato e clica no botão. Ele frequenta o ensino especial pré-escolar, com o apoio de 

um professor de ensino especial - idade 3 

Ela sabe contar até 10, mas não sabe ler. Pode escrever o seu primeiro nome. Gosta de usar o 
computador na escola. Frequenta a escola normal num programa de discurso/linguagem, mas não 
tem uma declaração de necessidade educativa especial - idade 5½ anos
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Comunicação  

De 24 crianças com uma 

microduplicação 1q21.1, três 
apresentaram atraso a começar a falar 
(Brunetti-Pierri 2008). Entre os 
membros Unique, o atraso na fala e 
linguagem é uma característica 
consistente, mesmo entre adultos que 
só têm sintomas muito subtis que 
podem ser atribuídos à 
microduplicação. Tem muitas vezes 
melhor compreensão do que 
capacidade de expressão e clareza dos 
sons da fala. Uma criança, 

inicialmente, comunicou com sucesso 
por linguagem gestual, passando a 
falar em meados da infância, e a falar 
fluentemente na adolescência. As 
crianças são por vezes educadas em 
unidades terapia da fala, 
concentrando-se nas capacidades de 
comunicação. 

 

Com três anos e meio                       Os seguintes relatos são ilustrativos. 

Ela comunica com ruídos vocais - 5 meses 

Ela comunica com gestos, apontar, puxar e sons, mas tem dificuldades com todos os sons da fala - 
idade 2 anos 5 meses 

Ele tenta falar, mas nem sempre consegue deixar claro o que quer dizer. Há problemas entre o que 
o seu cérebro pensa e o que a sua boca pode dizer. De acordo com os testes do terapeuta da 
fala, ele compreendeu muito mais do que pode dizer ou deixar claro para nós. Por isso, usamos 
muitas perguntas de sim/não. Nos últimos seis meses, temos vindo a utilizar sinais e pictogramas 
à mão. Vemos que o deixa triste e por vezes zangado, se simplesmente não compreendemos o 
que ele quer dizer. A sua voz é muito suave e pouco clara, e se lhe pedirmos para dizer algo 
novamente, ele desliga-se completamente. Disse a primeira palavra por volta do seu primeiro 
aniversário e está agora a usar frases de 2/3 palavras, mas muitas palavras soam ao mesmo 
quando ele as diz - idade 3 anos 

Ele comunica mostrando com as suas mãos: ele pega na sua mão e toca no objeto que quer. 
Começou a usar palavras aos 2½, usando uma palavra para dizer o que queria. Agora usa frases 
de 1-3 palavras, mas a maioria dos sons não são claros. Fala muito, só que ninguém o consegue 
compreender - idade 3 anos 

Estranhos lutam para a compreender. Ela tem uma boa linguagem expressiva, mas uma linguagem 
pouco recetiva - idade 5½ anos 

Não tive terapia da fala, e comecei a falar um pouco tarde. Durante muito tempo apontei para tudo 
o que queria - adulto com microduplicação 1q21.1 
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Mobilidade 

Nove meses                                  27 meses                       Três anos de idade 
 

É demasiado cedo para saber se existe algum efeito desta microduplicação nas 
competências de mobilidade (marcha), mas atualmente não parece ser este o caso. Em 
famílias onde se descobriu que um dos pais tinha a microduplicação depois de uma 
criança ter sido diagnosticada, a mobilidade dos pais não era habitualmente afetada, 
mesmo que a criança tivesse atrasado a mobilidade. 

Crianças com uma microduplicação 1q21.1 que têm um atraso de desenvolvimento podem 
precisar ajuda para atingirem os seus marcos de 'bebé', tais como sentarem-se e andarem. As 
crianças com um baixo tónus muscular (hipotonia) beneficiam com fisioterapia. Todas as 
crianças beneficiarão de exercício regular graduado para aumentar a sua força e agilidade. 
Entre os membros Unique com atraso no desenvolvimento, os bebés aprenderam a rebolar 
entre os cinco e os 10 meses. Sentaram-se entre seis e 16 meses; tornaram-se móveis 
(rastejando) entre sete e 20 meses; e aprenderam a andar entre os 13 e mais de 60 meses. 
As crianças dominaram a subida de escadas entre os 18 meses e três anos. 

 
Quando se sentava no início, não conseguia sentar-se direito, sentava-se um pouco como um 

pudim. Rastejou muito tarde porque tem uma rotação limitada do tronco. Quando tinha um ano 
de idade (por volta do seu aniversário) começou a deslizar e a saltar no rabo. 
Fê-lo até poder andar, com cerca de 23 meses. Agora ele é quase uma criança normal de quase 3 
anos. Ainda tem uma rotação limitada do tronco, pelo que dar meia volta leva um pouco mais de 
tempo. Tem alguns problemas de equilíbrio. O fisioterapeuta pensa que porque as proporções do 
seu corpo são ligeiramente atípicas - ele tem uma cabeça grande e braços curtos - ele cai muito. 
Tem braços hipermóveis, pelo que é difícil para ele aparar a queda e muitas vezes cai de cara. 
Tem um carrinho especial se quisermos andar longas distâncias e o carrinho é feito de forma a 
ajudá-lo a sentar-se direito. Tem um capacete para tornar as suas quedas um pouco menos 
dolorosas - idade 2 anos 

Ele tem algumas dificuldades de processamento sensorial, por isso está sempre em 
movimento e a saltar. Ele adora escalar e balançar - idade 3 anos 

Move-se depressa; tropeça e cai muito; é receosa a usar as escadas - quase 6 anos 
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Porque é que as pessoas com uma microduplicação 

1q21.1 são tão diferentes umas das outras? 
Ainda não compreendemos isto corretamente. Ainda não foram detetadas diferenças 
consistentes entre pessoas com microduplicações de tamanhos diferentes - e pessoas da 
mesma família com a mesma microduplicação podem ter características muito diferentes. 

Uma razão para a incerteza é que a banda 1q21.1 do cromossoma 1 tem uma estrutura 
tão complexa que a sua sequência precisa de ADN não foi completamente cartografada. 
Ainda existem 15 lacunas no mapa e é possível que existam genes nestas lacunas que 
contribuam para os efeitos da microduplicação. Além disso, existem provavelmente 
outros fatores genéticos e ambientais que ainda não compreendemos, mas que são 
importantes. 

Porque são testadas pessoas para a microduplicação 
1q21.1? 

A maioria dos bebés e crianças 
são testados porque o pediatra 
ou o médico especialista que 
os trata suspeita que possa 
haver um problema 
cromossómico. 

A microduplicação 1q21.1 
explica por vezes os problemas 
que se apresentam; noutros 
casos, pensa-se que é 
irrelevante. Até que mais 
pessoas tenham sido 
diagnosticadas com esta 
microduplicação, a gama 
completa dos seus efeitos não 
será conhecida. 

Entre os membros Unique, dois 
bebés foram investigados devido 
a craniossinostose (fusão 
precoce de algumas das placas 
ósseas que formam o crânio). 
Num caso, o desenvolvimento 
posterior não foi afetado e a 
craniossinostose não foi atribuída 

à microduplicação; o seu pai 
tinha a mesma microduplicação 
1q21,1. No outro caso, a 
contribuição 

da microduplicação 1q21.1 permanece incerta. Uma criança desenvolveu convulsões aos 6 
anos. Quatro crianças tiveram um atraso no desenvolvimento, num caso associado a 
características faciais invulgares; outro bebé teve uma escoliose e desenvolveu convulsões 
aos 18 meses; outro bebé era muito coxo à nascença, mas não tinha problemas cardíacos. 
Quatro das sete crianças herdaram a microduplicação do pai ou da mãe, que até então não 
tinham motivos para suspeitar de nada de anormal nos seus cromossomas. 
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Duplicação Deleção 

Como é que isto aconteceu? 
Microduplicações 1q21.1 podem por acaso, sem nenhuma razão para isso, ou podem 

ser herdadas da mãe ou pai. A única forma de ter a certeza, é estudar os cromossomas 
de ambos os pais. Os cromossomas dos pais devem ser verificados mesmo que eles 
próprios sejam completamente saudáveis. 

Se um dos pais tem a mesma microduplicação, ela foi quase certamente herdada. 

Se ambos os pais tiverem cromossomas normais, a microduplicação 1q21.1 é uma nova 

ocorrência. O termo genético para isto é de novo (dn). Uma nova microduplicação 1q21.1 
foi causada por um erro que ocorreu, ou quando os espermatozóides ou óvulos dos pais 
foram formados, ou nos primeiros dias após a fertilização. Como pai/mãe, não há nada 
que pudesse ter sido feito para alterar ou controlar isto. Por outras palavras, não há 
nada que qualquer dos pais tenha feito antes ou durante a gravidez que tenha causado 
a microduplicação. 

 

 
 

A dada altura, durante o desenvolvimento de óvulos e espermatozóides, todos os 
cromossomas, incluindo os dois cromossomas 1s, emparelham-se e trocam segmentos. 
Para emparelhar precisamente e assegurar que os segmentos trocados são iguais, cada 
cromossoma "reconhece" sequências de ADN correspondentes ou quase 
correspondentes nos seus cromossomas parceiros. Contudo, ao longo dos cromossomas 
existem muitas sequências de ADN que são tão semelhantes que se pensa que pode 
ocorrer um emparelhamento errado. Isto causa então uma troca desigual, levando ou a 
uma eliminação ou duplicação. 

 
A região 1q21.1 tem uma estrutura extremamente complexa. Três quartos dela consiste 
em pelo menos quatro blocos de ADN que são mais de 90% semelhantes uns aos outros. 
É bastante provável que estes blocos muito semelhantes tenham causado um 
emparelhamento errado. Quando os investigadores examinaram os pontos de rutura no 
cromossoma em indivíduos, descobriram que estes se encontravam dentro destas 
sequências de ADN quase correspondentes. Na maioria das pessoas, os pontos de rutura 
ocorreram em segmentos praticamente idênticos. 



18 
 

Se uma pessoa de uma família com a microduplicação 1q21.1 

for ligeiramente afetada, as outras pessoas da mesma família 

também serão ligeiramente afetadas? 
Não necessariamente. Existe uma grande variabilidade entre diferentes membros da mesma 
família. Sabemos que se uma pessoa é ligeiramente afetada, outras podem ser mais 
gravemente afetadas. 

Pode acontecer de novo? 
Quando ambos os pais têm cromossomas normais, é improvável que nasça outra criança 
com uma microduplicação 1q21.1, ou qualquer outra anomalia cromossómica. Muito 
raramente (menos de 1%), ambos os pais têm cromossomas normais numa análise ao 
sangue, mas alguns dos seus óvulos ou espermatozóides transportam a microduplicação 
1q21.1. A isto chama-se mosaicismo da linha germinal e significa que os pais cujos 
cromossomas parecem normais quando o seu sangue é testado, podem ter mais de um 

filho com a duplicação. 

Em famílias onde a microduplicação 1q21.1 foi herdada de um dos pais, a possibilidade 
de ter outro filho - seja uma menina ou menino - com a microduplicação 1q21.1 sobe 
para 50% em cada gravidez. No entanto, o efeito da microduplicação no 
desenvolvimento, saúde e comportamento da criança não pode ser previsto de forma 
fiável. O seu centro de Genética Médica deve ser capaz de oferecer aconselhamento 
antes de ter outra gravidez. 

Será que o meu filho com uma 

microduplicação 1q21.1 terá 

filhos tão afetados como ele? 

O seu filho com uma microduplicação 1q21.1 
pode muito bem querer ter filhos. Não 
temos conhecimento desta condição há 
tempo suficiente para ter a certeza se 
afeta a fertilidade, mas é provável que a 
fertilidade seja normal. Em cada 
gravidez, alguém com a duplicação tem 
50% de risco de a transmitir e 50% de 
probabilidade de ter um filho sem a 
duplicação. 

É muito provável que a capacidade 
deles cuidarem de uma criança esteja 
relacionada com a sua própria 
capacidade de aprendizagem. 

 
Cinco anos de idade 
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Cromossoma 1 Distal 1q21.1 

147.6 147.8 

149.6 148.6 147.6 146.6 145.6 144.6 143.6 

147.4 147.2 147.0 146.8 146.6 146.4 146.2 146.0 145.8 145.6 

Alguns genes na região 1q21.1 
A parte da região 1q21.1 que a maioria das pessoas tem duplicada é rica em genes. 

O GJA5 é um gene que produz uma proteína conhecida como conexina 40. É expressa nas 
câmaras superiores (átrios) do coração e a sua insuficiência está associado a problemas 
cardíacos congénitos. Algumas pessoas que não têm este gene têm corações normais, e a 
razão para tal não é totalmente compreendido (Christiansen 2004; Mefford 2008; Brunet 
2009). 
O PRKAB2 é outro gene que se expressa no coração (Brunet 2009). 

O gene HYD1N, encontrado no cromossoma 16q22.2, tem uma cópia parcial que foi inserida 
na região 1q21.1 durante a evolução. O gene HYD1N em 1q21.1 só está ativo no cérebro. 
Nos indivíduos em que falta, o tamanho da cabeça é pequeno, enquanto que os 
indivíduos que têm uma cópia extra deste gene têm uma cabeça grande. Isto sugere 
fortemente que o gene HYD1N desempenha um papel na determinação do tamanho da 
cabeça (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 

Diagrama adaptado de Nature Genetics Vol 40 (12) p1469 por permissão da Dra. Ankita Patel e subsequentemente 
atualizado. Os números neste diagrama referem-se à construção do genoma humano 19 (hg19; ver página 4 para mais 
detalhes). O relatório do seu filho pode referir-se a uma construção diferente do genoma humano. Por favor contacte a 

Unique ou o seu especialista em Genética para qualquer ajuda na compreensão do relatório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Três anos de idade 
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A Unique menciona os contactos e sites de outras organizações para ajudar 

famílias que procuram informação. Isto não implica que o seu conteúdo tenha o 
nosso aval ou que tenhamos qualquer responsabilidade por ele. 

Este guia não é um substituto para consultas médicas pessoais. As famílias 
devem consultar um médico qualificado em todos os assuntos relacionados com 

o diagnóstico genético, gestão e saúde. Acredita-se que a informação é a 

melhor disponível na altura da publicação e foi revista pela Dra. Heather 
Mefford, Professora Assistente, Pediatria, Divisão de Genética Médica, 

Universidade de Washington, EUA e pelo consultor médico principal da Unique, 
Professor Maj Hultén, Professor de Genética Reprodutiva, Universidade de 

Warwick, 2010. Versão portuguesa revista por Célia Azevedo Soares MD PhD, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto. 

 

2010 Versão 1.0 (PM) 
Versão 2011 1.1 (PM) 

Versão 2013 1.2 (SW) 
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Apoio e Informação 

Grupo de Apoio às Anomalias Cromossómicas Raras, 
The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE, Inglaterra 

Tel: +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

 
Existe um grupo no Facebook (www.facebook.com) para famílias afetadas por 

microduplicações 1q21.1 chamadas microdeleções e microduplicações 1q21.1 

 

Junte-se a Unique para ligações familiares, informação e apoio. 

Unique é uma instituição de caridade sem financiamento governamental, 

existente inteiramente em doações e subsídios. Se puder fazer um donativo 

através do nosso website em www.rarechromo.org/donate 

Por favor, ajude-nos a ajudá-lo! 

 
Grupo de Apoio às Anomalias Cromossómicas Raras Caridade Número 1110661 
Registada em Inglaterra e País de Gales Empresa Número 5460413 

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.rarechromo.org/donate

