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Síndrome de duplicação 7q11.23 
Uma duplicação de 7q11.23 significa que as células do corpo têm uma 
pequena quantidade de material genético adicional de um dos seus 46 
cromossomas - o cromossoma 7. Para um desenvolvimento saudável, os 
cromossomas devem conter apenas a quantidade esperada de material 
genético (ADN) – nem mais, nem menos. Tal como na maioria das outras 
doenças cromossómicas, ter uma parte extra do cromossoma 7 pode 
afetar o desenvolvimento e as capacidades intelectuais de uma criança, 
embora haja uma variabilidade considerável nestas e noutras 
características individuais que são observadas. 

Informação sobre Cromossomas 
Os cromossomas são estruturas genéticas encontradas na maioria das 
células do corpo. Cada cromossoma contém centenas a milhares de 
genes. Os genes podem ser entendidos como instruções individuais que 

contêm toda a informação que instrui o corpo a crescer, desenvolver-se e 
funcionar. 

Os cromossomas (e os genes) vêm geralmente em pares, sendo uma 
metade de cada par de cromossomas herdada de cada progenitor. Temos 
23 pares de cromossomas, o que dá um total de 46 cromossomas 

individuais.  

Destes 46 cromossomas, dois são os cromossomas sexuais que 
determinam se somos do sexo masculino - um cromossoma X e um 
cromossoma Y – ou feminino - dois cromossomas X. Os restantes 44 
cromossomas estão agrupados em 22 pares, numerados de 1 a 22. Cada 
cromossoma tem um braço curto (p) (mostrado no topo do diagrama na 

página 3) e um braço longo (q) (a parte inferior do cromossoma na página 
3). 

Duplicações cromossómicas 
Um espermatozoide do pai e um óvulo da mãe trazem, cada um, uma 
cópia de cada cromossoma. Quando se juntam, formam uma única célula 
que transporta duas cópias de cada cromossoma. Esta célula faz muitas 
cópias de si mesma (e de todos os cromossomas e material genético) 
para produzir os triliões de células que se formam durante o 
desenvolvimento humano. Por vezes, durante a formação dos óvulos ou 
espermatozoides, ou durante este processo de cópia e replicação, partes 
de um cromossoma podem romper-se ou ser rearranjadas. 

As pessoas com uma duplicação 7q11.23 têm um cromossoma 7 intacto, 
mas a outra cópia do cromossoma 7 tem uma peça extra do braço longo 
(q). Acredita-se que a maioria das características clínicas associados a 
duplicações 7q11.23 são provavelmente causadas por ter três cópias (em 
vez das duas habituais) de um número de genes. Ainda estamos a 
aprender sobre os papéis específicos dos genes nesta região (ver 
Investigação em curso envolvendo 7q11.23 na página 19). 

Referências 
A informação deste 

guia é obtida em 
parte de literatura 
médica publicada. 
O primeiro autor e 
data de publicação 
estão citados para 
permitir a procura 
dos resumos ou 
artigos originais na 
internet na PubMed 
(http:// 
www.ncbi.nlm. 
nih.gov/pubmed/). 
Se desejar, pode 
obter a maioria dos 
artigos na Unique. 
Adicionalmente, 
este folheto inclui 
informações de um 
inquérito realizado 
aos membros da 
Unique em 2010. 
Quando este 
folheto foi 
atualizado em 
Fevereiro de 2013, 
a Unique tinha 21 
membros com uma 
duplicação pura de 
7q11.23 (em que 
não está envolvido 
nenhum outro 
cromossoma). 
Estes membros 
têm idades 
variáveis, desde 

uma criança até um 
adulto com 20 anos 
de idade. Quando 
este guia foi 
atualizado em 2020, 
a Unique tinha 122 
membros com uma 
duplicação 7q11.23, 
3 destes com 
alterações genéticas 

adicionais. 
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Olhando para a região 7q11.23 
Os cromossomas não podem ser vistos a olho nu, mas se forem tingidos e 
ampliados sob um microscópio de luz é possível ver que cada um tem um 
padrão distinto de faixas claras e escuras, um pouco como um código de 
barras. No diagrama do cromossoma 7, à direita, pode ver-se que as 
bandas estão numeradas a partir do ponto de encontro dos dois braços 
(chamado de centrómero), para fora. Um número baixo como o 11 está 
próximo do centrómero. 

A faixa 7q11.23 está sombreada a rosa na imagem oposta. A parte 

duplicada na síndrome de duplicação 7q11.23 contém cerca de 1,4 milhões 
de pares de bases (1,4 Mb). Os pares de bases são os blocos de 
construção do ADN. Podemos vê-los no diagrama abaixo, 
esquematicamente parecidos com os degraus de uma escada. Isto pode 
parecer muito ADN, mas o Cromossoma 7 tem cerca de 158 milhões de 
pares de bases no total. 

A peça extra de material genético no 
cromossoma 7 é demasiado pequena para 
ser vista com um microscópio. Assim, é 
pouco provável que se identifique esta 
duplicação numa análise básica da 
coloração cromossómica (como a 
cariotipagem). 

 
A duplicação pode geralmente ser encontrada 
utilizando tecnologia de ADN desenvolvida mais 
recentemente, em particular uma técnica como o  
array-CGH (hibridação genómica comparativa)  
ou microarray. Esta técnica identifica ganhos e 
perdas de pequenas quantidades de ADN ao longo 
de cada cromossoma.

 

 

 

 
Braço p 

 
 
    centrómero 

 
 
 
 

Braço q

 

Nem toda a gente com a duplicação 7q11.23 tem exatamente a 
mesma quantidade de ADN duplicado. A tecnologia array pode 
mostrar com bastante precisão quanto ADN foi duplicado e quais dos 
25 a 30 genes encontrados na banda 7q11.23 foram duplicados 

(genes estão listados no diagrama da página 19). 

 

As pessoas que têm material extra num cromossoma têm uma duplicação. Quando a quantidade de 
material é tão pequena que não pode ser vista ao microscópio, chama-se uma microduplicação. As 
microduplicações específicas 7q11.23 são frequentemente referidas como Síndrome de duplicação 
7q11.23. Também é possível ter uma microduplicação de ADN diferente dentro do 7q11.23, que é 
completamente diferente e não se sobrepõe à microduplicação da síndrome de duplicação 7q11.23. 
Este guia apresenta informações relativas apenas às microduplicações da síndrome de duplicação 
7q11.23. 

7q11.23 e síndrome de Williams 
As pessoas que perderam este segmento do cromossoma 7 têm uma síndrome chamada Síndrome de 
Williams (ou Williams-Beuren). A síndrome de Williams é causada por uma eliminação da mesma 
parte do cromossoma que é duplicada na síndrome de duplicação 7q11.23. 

bp = par de bases 
Mb = megabases 

 



4 
 

Resultados do teste cromossómico 
O seu médico ou geneticista poderá dar-lhe mais informação sobre a parte específica do 
cromossoma 7 que foi duplicada no seu filho (e talvez em si ou no seu parceiro). Com uma 
duplicação de 7q11.23, é provável que os resultados sejam semelhantes a um dos seguintes 
exemplos: 

46,XY,dup(7)(q11.23q11.23) 
46 O número total de cromossomas nas células 

XY Os dois cromossomas sexuais, XY para os machos; XX para as fêmeas 

dup Foi identificada uma duplicação de material genético 

(7) A duplicação é do cromossoma 7 

(q11.23q11.23)   Existem dois pontos de rutura no cromossoma, ambos na banda 7q11.23 indicando 
uma pequena duplicação 

Para além, ou em vez, da informação mostrada acima (conhecida como cariótipo) podem ser-lhe 
dados os resultados de análises moleculares tais como FISH (Hibridação fluorescente in situ) ou 
array-CGH. Neste caso, é provável que os resultados sejam algo como os seguintes exemplos: 

46,XX.ish dup(7)(q11.23q11.23)(RP11-805G2++)dn 
46 O número total de cromossomas nas células 

XX Os dois cromossomas sexuais, XY para os machos; XX para as fêmeas 

ish A análise foi feita por hibridação fluorescente in situ (FISH)  

dup Foi identificada uma duplicação de material genético 

(7) A duplicação é do cromossoma 7 

(q11.23q11.23) Existem dois pontos de rutura no cromossoma, ambos na banda 7q11.23 indicando 
uma pequena duplicação 

(RP11-805G2++) Um fragmento de ADN de interesse conhecido como RP11-805G2 foi encontrado 

em duas cópias (num cromossoma) em vez de uma ++ 

dn A duplicação ocorreu de novo (como um “evento novo”). Os cromossomas dos pais 
foram verificados e não foi encontrada qualquer duplicação ou outra alteração 
cromossómica. É muito pouco provável que a duplicação tenha sido herdada e quase 
de certeza que ocorreu pela primeira vez nesta criança 

arr cgh (7)(q11.23q11.23)(72744455-74142672 )x3 [hg19] 
arr cgh A análise foi feita por array-CGH 

(7) O cromossoma 7 tem uma alteração genética 

(q11.23q11.23) A alteração é entre dois pontos no cromossoma, ambos estão na banda 

q11.23 indicando uma pequena duplicação 

(72744455-74142672 ) Foi identificada uma alteração entre os pares de bases 72744455 (cerca de 
72,7 Mb) e 74142672 (cerca de 74,1 Mb). Isto significa que está envolvido cerca de 1,4 
Mb de ADN. 

X3 Foram identificadas 3 cópias deste pedaço de ADN. O esperado é ter duas cópias, uma 

vez que temos dois cromossomas 7. Isto mostra que ocorreu uma duplicação. 

hg19 Esta é a sequência de DNA de referência a que os números do par de base se 
referem, neste caso, o human genome build 19. A informação sobre a sequência do 
genoma humano de referência é continuamente atualizada e são feitas novas 
"builds" da sequência. Isto significa que os números de pares de bases são 
continuamente ajustados, pelo que é importante referir a que resultados dos seus 
testes genéticos se referem. 
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Características mais comuns 
Quando apenas está identificado um número pequeno de pessoas afetadas não é possível ter a 
certeza da variabilidade dos possíveis efeitos da duplicação. Nas crianças que são afetadas, as 

características mais distintas e mais frequentes são: 

 Atraso e/ou perturbação da fala e da linguagem 

 Dificuldades de aprendizagem. Algumas crianças (cerca de 20%) têm capacidades intelectuais 
limítrofes e outras (cerca de 18%) foram diagnosticadas com défice intelectual (ID), mas a 
maioria das crianças relatadas até agora tem capacidades intelectuais dentro da média.  

 Crescimento normal (embora alguns indivíduos tenham baixa estatura e alguns tenham 
deficiência de hormonas de crescimento) 

 As dificuldades comportamentais são comuns e incluem perturbações de ansiedade 
(frequentemente a perturbação de ansiedade social), mutismo seletivo, perturbação de 
hiperatividade e défice de atenção (PHDA), perturbação de oposição, agressão física, e 
perturbação do espectro do autismo (ASD) ou comportamentos semelhantes aos da perturbação 
do espetro do autismo.  

 Dilatação da aorta (a artéria principal do corpo) 

 Defeitos de nascença frequentemente não são relatados. Um número pequeno de bebés pode 
nascer com fenda no céu da boca ou no lábio (fenda palatina ou labial) 

 As crianças são geralmente saudáveis embora uma minoria tenha convulsões 

 Características faciais subtis (cabeça grande (macrocefalia) foi descrita em cerca de metade de 

pessoas reportadas com a Síndrome de duplicação 7q11.23). 

(Para mais detalhes na literatura científica publicada, ver Morris 2015 e Mervis 2015) 

O que sabemos? 
A comparação de diferentes crianças e adultos com a 
Síndrome de duplicação 7q11.23 mostra que alguns 
efeitos parecem ser semelhantes. Este guia informativo 
diz-lhe o que se sabe sobre esses efeitos. A comparação 
do diagnóstico do seu filho com outros, pode ajudar a 
construir um panorama geral do que se pode esperar. 
Mas haverá diferenças, por vezes bastante marcadas, 
entre o seu filho e outros com um diagnóstico 
cromossómico aparentemente semelhante.  
 
 
É importante ver o seu filho como um indivíduo e não fazer comparações diretas com outros com o 
mesmo diagnóstico. Os outros genes, ambiente e personalidade de uma criança ajudam a 
determinar o seu desenvolvimento futuro, necessidades e realizações. 

Existem pessoas com uma duplicação 7q11.23 que são saudáveis 
e se desenvolveram normalmente? 
Sim, certamente que existem. Em algumas famílias, ou a mãe ou o pai tem a mesma duplicação 
7q11.23 que a criança e parecem não ser afetados por ela. No entanto, um exame cuidadoso para 
possíveis dificuldades linguísticas subtis mostrou que a maioria, se não todos os portadores terão 
experienciado algumas dificuldades linguísticas nalgum momento das suas vidas (Mervis 2015). 
Isto torna difícil ter a certeza de quais são os efeitos completos de ter uma duplicação 7q11.23 (Kriek 
2006; Berg 2007; Van der Aa 2009; Velleman 2011). Estudos recentes demonstraram que em cerca 
de um quarto dos casos, um dos progenitores transmitiu a duplicação ao seu filho (Morris 2015). 
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Quão comuns são as duplicações de 7q11.23? 
Deleções de 7q11.23 ocorrem com uma frequência de cerca de 1 em 7.500 (Morris Gene Reviews) e 
pensava-se que a duplicação ocorreria com uma frequência parecida. No entanto, foram reportadas 

muito menos pessoas na literatura médica (em 2011 seriam cerca de 50). 
Atualmente (2020), foram reportadas cerca de 150 pessoas. Há mais pessoas a ser reportadas com a 
deleção, o que se deve muito provavelmente ao facto de a duplicação ser menos grave e as 
características serem muito variáveis (Velleman 2011; Morris 2015). 

Qual é a perspetiva? 
Espera-se que as pessoas saudáveis com síndrome de duplicação 7q11.23 tenham uma esperança média 

de vida normal. Recomenda-se a avaliação regular da dilatação da aorta. 

Gravidez e nascimento 
As mães portadoras de bebés com 7q11.23 no geral não tiveram problemas na gravidez, tiveram um 
parto normal e descobriram que o seu bebé foi afetado após o nascimento (Unique). No entanto, 
algumas mulheres relataram problemas durante a gravidez e alguns bebés necessitaram de cuidados 
intensivos após o nascimento (Morris 2015). 

Crescimento 
Os bebés têm frequentemente peso normal à nascença. No entanto, 
alguns bebés são pequenos e têm peso inferior ao normal à 
nascença, e uma fração significativa está nos 5% superiores do peso 
à nascença (Morris 2015). Os pesos à nascença registados na Unique 
e na literatura médica publicada mostram uma variação 
considerável com uma média de 3,199 quilos (7lb 1oz) (Depienne 
2007; Torniero 2007; Unique). 

Intervalo de pesos de nascimento na Unique ( em partos de 
termo): 

2,721 quilos (5lbs 16oz) a 4,649 quilos (10lb 4oz) 

A maioria dos bebés e crianças identificadas até agora têm mostrado uma taxa de crescimento normal 

após o nascimento, embora alguns tenham um atraso de crescimento e permaneçam baixos. 
Globalmente, não foi encontrado qualquer efeito consistente no crescimento (Somerville 2005; Berg 
2007; Depienne 2007; Van der Aa 2009; Unique). 
Publicações mais recentes na literatura médica identificaram um número de crianças com uma 
microduplicação 7q11,23 como tendo baixa estatura, sendo que algumas destas foram 
diagnosticadas com défice de hormonas de crescimento (Morris 2015). 

Alimentação 
A maioria dos bebés e crianças não tem problemas de alimentação e muitos são capazes de 
amamentar com sucesso, embora um ou dois tivessem necessitado de amamentação por sonda no 
início (Somerville 2005). Dados da Unique mostram que muitos bebés (6 em 7) têm refluxo gastro-
esofágico ( as mamadas e o conteúdo estomacal retornam à passagem dos alimentos e são 
frequentemente vomitados ou podem ser inalados, causando infeções no peito, conhecidas como 
pneumonia por aspiração), mas isto tem sido geralmente bem controlado dando mamadas lentamente, 
posicionando o bebé semi-direito para as mamadas e, quando necessário, levantando a cabeceira da 
cama para dormir. Se estas medidas não forem suficientes, os medicamentos prescritos ou o leite 
anti-refluxo são geralmente suficientes para evitar o refluxo. O refluxo tem sido descrito com muito 
menos frequência na literatura médica. Em apenas um caso o refluxo foi suficientemente grave para o 
tratamento hospitalar (Berg 2007; Torniero 2007; Unique). Um projeto de investigação mais recente 
(Morris 2015) descreveu quatro crianças pequenas como tendo problemas significativos com a 
alimentação que requeria alimentação por gastrostomia (uma das quais ainda era alimentada por 
sonda aos 12 anos de idade). 
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Os bebés com fenda do palato também podem ter dificuldades na sução e no ato de engolir e dois 
bebés da Unique com fenda do palato tiveram dificuldades de alimentação que se resolveram após a 
reparação cirúrgica da fenda. Uma criança da Unique não teve problemas de alimentação quando era 
bebé, mas teve dificuldades iniciais quando começou a comer alimentos sólidos e engasgou-se muito 
facilmente. Contudo, a questão foi resolvida e aos 6 anos de idade ela comia normalmente. Uma 
criança descrita na literatura médica tinha hiperfagia (aumento do apetite e do consumo de 
alimentos) (Depienne 2007; Unique). 

Em seis crianças Unique (em oito), e também em 66% de uma série de crianças na literatura médica 
publicada (Morris 2015), a obstipação foi um problema significativo. Alterações alimentares e/ou 
medicamentos podem ajudar a gerir a obstipação (Berg 2007; Van der Aa 2009; Unique). 

Aparência 
Os bebés e as crianças com esta duplicação parecem perfeitamente normais e não se destacariam em 
uma multidão de outras crianças. Geneticistas treinados para notar características invulgares podem 
encontrar algumas, mas estas não se somam a uma aparência facial típica e reconhecível. As 
características faciais específicas que podem ser mais comuns em crianças com uma duplicação 
7q11.23 incluem sobrancelhas retas e bem colocadas, um nariz alto e largo e possivelmente olhos 
profundos, um sulco curto entre o nariz e o lábio superior, um lábio superior fino e uma testa larga e 
proeminente. 
Três autores comentaram uma ligeira assimetria do rosto, e macrocefalia (uma cabeça grande) foi 

relatada em algumas pessoas (Somerville 2005; Berg 2007; Torniero 2007; Van der Aa 2009; 
Velleman 2011). 

Desenvolvimento: sentar, mover-se, andar 

(coordenação motora grosseira) 
Algumas pessoas com uma duplicação de 7q11.23 terão um 
desenvolvimento inteiramente normal, mas muitas vezes são um pouco 
lentas a atingir os seus marcos motores de desenvolvimento, com atrasos 
na aprendizagem de como gatinhar e andar, em comparação com outras 
crianças, mas geralmente ultrapassaram as suas dificuldades em idade 
escolar. Todas as pessoas descritas na literatura e conhecidas da Unique 
eram totalmente móveis, embora algumas crianças mais velhas ainda 
tivessem pequenos problemas de equilíbrio e marcha (Somerville 2005; 
Berg 2007; Depienne 2007; Torniero 2008; Van der Aa 2009; Unique). 
 

Os bebés começam a sentar-se entre os 6 meses e os 15 meses (média de 10 meses). A marcha 
independente foi dominada entre 12 meses e 2 anos 2 meses (média de 18 meses). Em alguns 
casos, houve dificuldades na coordenação de ambos os lados do corpo, e com o equilíbrio, levando a 
dificuldades em andar ao pé coxinho, saltar, e pedalar (Somerville 2005; Berg 2007; Depienne 2007; 
Unique). 

Uma das causas do atraso na mobilidade é o baixo tónus muscular 
(hipotonia), relatado em cerca de 70 % das crianças. Isto é percetível 
quando uma criança ou um bebé é mole ao manipular, mas melhora 
geralmente à medida que as crianças amadurecem e pode desaparecer com 
fisioterapia e exercícios (Van der Aa 2009; Unique). 

"Ele corre com uma marcha invulgar e não consegue andar de bicicleta sem 

estabilizadores. Tinha um carrinho de passeio adaptado e botas Piedro" - 

7 anos  

"Ela continua a beneficiar da atividade física adaptada e ainda está um 

pouco atrasada face aos pares na atividade motora. Ela é capaz de fazer a 

maioria das coisas que deveria, só não é tão 

forte/rápida/independente/confiante. 
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Ela aprendeu a saltar este ano, após muita ajuda" - 8 
anos 

"Eu diria que cada marco de crescimento foi atrasado pelo 

menos 6 meses" - 10 anos 

"Ela aprendeu a andar de bicicleta aos 8 anos" 

- 12 anos 

"Pode ser desajeitado ao andar ou correr e não consegue 

andar de bicicleta" - 14 anos 

 

 

Desenvolvimento: coordenação mãos-olhos e destreza 
(coordenação motora fina) e autocuidado 
Algumas crianças estão atrasadas no controlo da sua utilização 
das mãos enquanto outras se desenvolvem dentro do intervalo de 
tempo habitual. Na experiência da Unique, mesmo as crianças 
com desenvolvimento mais  lento aprenderam a alimentar-se, 
vestir-se e cuidar de si próprias em idade escolar e, embora 
possam demorar mais tempo a aprender a cortar, desenhar e 
escrever do que as outras crianças, ainda conseguem estas 
competências dentro de um período de tempo normal ou 
apenas ligeiramente prolongado. Um rapaz de 12 anos foi 
descrito como 'impulsivo' ao realizar tarefas motoras finas, mas 
foi mais controlado quando solicitado (Somerville 2005; Berg 
2007; Depienne 2007; Unique). 

Em termos de autocuidado, os dados da Unique e da literatura 

médica sugerem que as crianças podem demorar mais tempo 
no treino da ida à casa de banho durante o dia (idade média de 
4 anos) e à noite. Numa criança com uma deficiência de 
aprendizagem ligeira ou limítrofe, pode não ser apropriado que 
os pais esperem que a criança consiga usar a casa de banho  

na mesma idade que outras crianças não afetadas (Depienne 2007; Unique). 

"Ela ainda usa fraldas" - 6 anos 

"Não consegue cortar com uma faca e tem dificuldades a segurar lápis" - 7 anos 

"Todas as tarefas que requeiram uso de coordenação motora fina atrasaram e foram difíceis de 

ultrapassar, desde a alimentação até ao ato de vestir-se. Ela tinha dificuldade em beber de uma 
chávena ou em usar talheres. Ainda tem dificuldades em usar utensílios ou tesouras" - 12 anos 

"Ela teve dificuldades no passado com talheres, apertar os cordões e segurar um lápis – que ultrapassou 

completamente após a entrada na terapia ocupacional" - 14 anos 

Discurso e comunicação 
O desenvolvimento da fala e da linguagem tende a ocorrer com um atraso e quase todos que tem 
uma duplicação de 7q11,23 parecem ser afetados. As crianças têm atrasos na aprendizagem inicial 
da expressão de forma compreensível em palavras e frases organizadas. No entanto, todas as 
crianças mais velhas e os adultos que foram descritos na íntegra falam e a maioria acaba por falar 
em frases, sem dificuldades óbvias. Apesar disto, é evidente que o alcance, severidade e 
permanência do efeito na fala e linguagem variam muito entre indivíduos. Embora algumas crianças 
só tenham dito as suas primeiras palavras compreensíveis entre os 18 meses e os quatro anos de 
idade, o seu nível de compreensão tem sido geralmente muito mais avançado do que a sua 
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capacidade de falar. Algumas crianças foram ensinadas utilizar linguagem gestual ou sistemas de 
troca de imagens (PECs) e outras utilizaram um repertório de gestos e tornaram-se comunicadores 
razoavelmente fluentes utilizando estes métodos. As fases posteriores do desenvolvimento da 
linguagem também foram atrasadas, com o aumento do vocabulário, mas não ao mesmo ritmo que 
seria de esperar de outras crianças. A progressão para frases e junção de duas palavras foi 
observada após os seis anos de idade. Um relatório sugere que 15% (4 crianças em 26) têm atrasos 
ligeiros na linguagem; 35% (9 crianças em 26) têm atrasos moderados e 50% (13 crianças em 26) 
têm atrasos mais graves. 

Outro estudo recente com 42 adultos e crianças (entre os 18 meses e os 61 anos) descobriu que as 
competências linguísticas recetivas (compreensão da língua) eram menos afetadas do que a 
linguagem expressiva (o que são capazes de comunicar). A maioria das crianças deste estudo tinha 
um discurso muito limitado com poucas palavras identificáveis e significativas. Entre 25 crianças 
(entre os 4-17 anos de idade) mais de três quartos tinham apraxia verbal e disartria (ver caixa 
abaixo) e mais de metade tinha problemas de articulação. Este estudo também analisou oito adultos 
(28-61 anos, todos diagnosticados com uma duplicação de 7q11,23 após um filho/a ou neto/a ter 
sido diagnosticado). A maioria tinha aprendido a compensar as suas dificuldades; os erros que 
cometeram foram principalmente em palavras multissilábicas desafiantes (por exemplo, alumínio) 
ou trava-línguas (Somerville 2005; Kriek 2006; Berg 2007; Depienne 2007; Torniero 2007; Van der Aa 
2009; Velleman 2011; Unique). Mais recentemente, 52 das 61 crianças (82%) foram diagnosticadas 
com uma Perturbação dos Sons da Fala, sendo menos provável que as crianças mais velhas 
tenham um diagnóstico. 

Uma criança teve um atraso na fala mas melhorou drasticamente entre os anos de 4½ e os 5 anos de 

idade, coincidente com a medicação para ansiedade severa (ver Comportamento página 14) (Berg 2007). 

 

Apraxia verbal - a pessoa tem dificuldade em dizer o que quer dizer de forma correta e 

consistente. Inclui sintomas de planeamento da fala, tais como fala que exige muito esforço; 
dificuldade em juntar sons e sílabas na ordem correta para formar palavras. Outra característica 
comum da apraxia da fala é o uso incorreto da "prosódia" - ou seja, os ritmos variáveis, tensões e 
inflexões da fala que são usadas para ajudar a expressar o significado. 

Apraxia oral - inclui sintomas de planeamento não-fala, tais como engasgar-se ao tentar projetar 

a língua e dificuldade em produzir sequências de posturas orais (tais como pôr a língua de fora e 
sorrir). 

Desordem fonológica ou de articulação - as crianças não utilizam alguns ou todos 

os sons da fala esperados para o seu grupo etário. 

Disartria - problemas de não-fala e fala, tais como fraqueza, tónus muscular elevado ou fraco, 

ou má coordenação dos próprios músculos e diferenças de voz. 

Distúrbio do Som da Fala - é um distúrbio de comunicação no qual as crianças têm 

dificuldade persistente em dizer palavras ou sons corretamente. A produção do som da fala 
descreve a articulação clara dos sons individuais (fonemas) que compõem as palavras faladas. A 
produção do som da fala requer tanto o conhecimento de como a fala soa como a capacidade de 
coordenar a mandíbula, a língua e os lábios com a respiração e a vocalização, a fim de a produzir. 
Na maioria dos casos, as crianças com perturbações do som da fala respondem bem ao tratamento 
e as dificuldades de fala melhoram com o tempo. 

As dificuldades de pronúncia têm sido óbvias, com as crianças apenas articulando a primeira sílaba de 
uma palavra ou não progredindo para além das palavras de duas sílabas. Quando testadas, a audição 
tem sido normal, mas dificuldades específicas de fazer certos sons da fala (como l, r) têm sido 
descritas tanto em crianças como em adultos. 

https://www.psychologytoday.com/ca/conditions/communication-disorders
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Uma pequena minoria de bebés nasce com uma fenda em parte do céu da boca (fenda do palato); 

mesmo depois de reparada cirurgicamente, isto pode afetar a qualidade dos sons da fala e acentuar 
as dificuldades que as crianças enfrentam. 

A ortofonia, a linguagem gestual e a comunicação de troca de imagens (PECs) têm demonstrado ser 

extremamente benéficas (Velleman 2011; Único). 

"Ela pode dizer frases com três palavras e também usa a língua gestual" - 6 anos 

"O som da sua voz é mais agudo que o de uma criança típica. É também mais staccato" - 7 anos 

"Começou a falar tarde e agora usa frases de 2/3 palavras. Ele também usa PECs e linguagem 

gestual. Ele tem terapia de fala diariamente na escola" - 7 anos 

"Ela tem por vezes dificuldade em descobrir os movimentos da boca para uma nova palavra ou 

frase e ajuda tê-la a 'vigiar a minha boca' para ver primeiro. Geralmente ela é bastante fácil de 
compreender e não tem muitos erros de pronúncia" - 8 anos 

"Ele não falou até aos 3 anos, mas agora está bem. Tem tido 

muita terapia e ainda está a trabalhar no som 'R'". - 10 anos 

"Ela fala em frases, mas tem dificuldade em pronunciar 

claramente e em usar inflexões" - 12 anos 

"Ela não tem problemas em falar, mas por vezes mistura as suas 

palavras. Ela teve terapia da fala quando era mais nova" - 14 anos 

 

Aprendizagem 
A maioria das crianças e adultos com uma duplicação de 7q11,23 tem uma inteligência que se 
enquadra na média-baixa, no entanto uma proporção significativa experiencia dificuldades que se 
enquadram no espectro específico das dificuldades de aprendizagem. Estas diferenças específicas 
de aprendizagem determinam que muitas crianças necessitam de apoio especial na escola. Um 
estudo recente sugere que 61% (39 crianças em 63) têm inteligência média ou média-baixa, 30% 
(19 crianças em 63) têm inteligência limítrofe ou dificuldades de aprendizagem ligeiras e apenas 8% 
(5 crianças em 63) têm dificuldades de aprendizagem moderadas ou graves (Mervis 2015). A maioria 
das crianças frequenta a escola normal, mas algumas podem necessitar de assistência na sala de 
aula ou de aulas com necessidades especiais; outras crianças beneficiam de uma escola de educação 
especial (Van der Aa 2009; Unique). 

O atraso da linguagem expressiva não parece conduzir a um atraso comparável na leitura. Na 
experiência da Unique, as crianças têm vindo a ler bem a partir dos oito anos. As famílias também 

relatam que a memória é um ponto forte. Acredita-se que o raciocínio visuo-espacial (reconhecendo 
padrões visuais e extraindo deles inferências) está relativamente conservado na maioria das crianças 
com uma duplicação de 7q11,23, embora isto não seja verdade para todas as crianças. Um estudo 
descobriu que as crianças com duplicações de 7q11.2 tiveram um bom desempenho no raciocínio 
não-verbal (Velleman 2011). Famílias Unique relatam que os seus filhos desenham relativamente 
bem e de uma forma interessante. Contudo, a capacidade de escrita e a matemática podem ser áreas 
fracas, tal como qualquer área de aprendizagem onde se espera que as crianças articulem os seus 

pensamentos rapidamente. 

Num estudo que analisou as competências de alfabetização de 12 crianças em idade escolar (7-15 
anos), descobriram que as crianças ensinadas a ler por fonética (9/12) tinham competências de 
leitura na média da população em geral. As crianças ensinadas principalmente com os métodos de 
visão global (3/12) tinhas dificuldades num intervalo de deficiência ligeira a média baixa (Velleman 
2011). 

 
 
 
 
 

 
 



11 
 

"Ela tem muito boa memória e consegue escrever o seu nome" - 6 anos 

"Ele consegue fazer desenhos com detalhes específicos que outra pessoa não faria. Precisa de 

professores pacientes e é capaz de aprender melhor com alguém que seja paciente o suficiente para 
explicar as coisas peça por peça e tornar a aprendizagem divertida" - 7 anos 

"Ele está cerca de 18-24 meses atrasado na escola. Tem uma memória muito boa e gosta de 

aprender sobre o mundo e a vida quotidiana. Gosta de desenhar e acabou de aprender a escrever. 
Não é bom a aprender em ambiente de sala de aula. Aprende mais quando está fora. No entanto, 
adora a escola, mas as lições precisam de ser cativantes e rápidas" - 7 anos 

"O seu QI tem sido calculado entre limítrofe a dificuldades de aprendizagem ligeiras, dependendo de 

quem administra o teste. Ela tem uma boa memória e é boa em 'atividades manuais'.  

A sua leitura é boa, mas ela tem dificuldades com a escrita e a matemática. Qualquer coisa abstrata 
é difícil para ela. Ajuda se lhe mostrar como fazer algo em vez de usar muitas palavras para o 
explicar. Deixando-lhe tempo de processamento e tempo para descobrir alguma coisa por si própria. 

"Ela precisa de paciência!" - 8 anos 

"Ela adora desenhar e escrever histórias. Aprende melhor por alguém que a instrui; não consegue 

simplesmente ler e compreender as suas lições, mas consegue por vezes seguir instruções curtas 
e simples" - 9 anos 

"Está cerca de um ano atrasado academicamente, mas é ótimo com a fonética e tem bons 

conhecimentos informáticos. Lê capítulos de livros e sabe escrever a idade de forma apropriada" - 10 
anos 

"Ela está num nível adequado à idade para o seu trabalho escolar, embora tenha dificuldade em 

compreender os conceitos de matemática. Ela adora escrever histórias e desenhar. Ela está a fazer 
ensino no domicílio, o que lhe permite atenção 1:1" - 12 anos 

"Ela tem uma boa memória visual e por vezes gosta de ler revistas. Ela ainda está a aprender a ler, 

mas melhorou no último ano. Ela consegue escrever frases curtas. Para aprender ela precisa de 
tempo, repetição e de receber as instruções repartidas em pequenos intervalos" - 14 anos 

Características mais prováveis 
 Boa saúde em geral 
Relatórios mostram que a maioria das pessoas com uma duplicação de 7q11.23 são em geral 
saudáveis. Enquanto são crianças, têm as mesmas infeções frequentes do trato respiratório superior 

que outras crianças, mas ultrapassam a tendência por volta dos seis a nove anos de idade. Duas 
crianças tiveram as amígdalas e adenoides removidas, num dos casos numa tentativa de resolver a 
apneia do sono. Uma criança sofreu de refluxo urinário, corrigido cirurgicamente (Berg 2007; Van 
der Aa 2009; Unique). 

 Palato 
Quatro bebés de um total de 34, nasceram com um lábio leporino ou fenda palatina (céu da boca) ou 
ambos, e um outro bebé nasceu com um palato invulgarmente alto (Somerville 2005; Berg 2007; 
Unique). O lábio e o palato unem-se a partir de partes originárias de lados opostos da cabeça. 
Normalmente, o lábio une-se por volta das 6-7 semanas e o palato por volta das 12 semanas. Ocorre 
uma fenda quando as partes são criadas, mas não se unem. Defeitos no palato são comuns em 
crianças com ou sem doença cromossómica. O palato duro na frente da boca pode ser fendido, ou a 
fenda pode ser encontrada mais atrás no tecido mole e carnoso, na parte de trás superior da boca. 
Ocasionalmente, a fenda só é vista no tecido que pende acima da língua na parte de trás da boca 
(úvula, conhecida como úvula bífida quando está dividida). 
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A fenda palatina causa dificuldades tanto na alimentação como na fala. A reparação cirúrgica do 
palato atenua estas dificuldades e pode eliminá-las por completo. 

 Convulsões 
Foram relatadas convulsões em menos de 25% das pessoas com uma duplicação de 7q11.23 (Van 
der Aa 2009). As primeiras convulsões surgiram entre os 7 meses e os 12 anos, foram geralmente 
controladas com medicação, e algumas crianças conseguiram deixar a medicação e permanecer sem 
ocorrência de crises (Berg 2007; Torniero 2007; Torniero 2008; Van der Aa 2009; Unique). Numa 
criança, "episódios paroxísticos" foram despoletados por gargalhadas intensas, após as quais a 
criança ficou pálida, olhou para o vazio e caiu sem se magoar (Depienne 2007). 

Várias crianças fizeram uma imagem cerebral (ressonância magnética, RMN) com resultados 
geralmente não específicos, mostrando uma ligeira redução no volume cerebral e alterações da 
substância branca, mas não é claro o significado destas alterações. Em apenas uma criança 
verificou-se uma anomalia estrutural do cérebro, sugerindo que isto não se enquadra na síndrome 
de duplicação 7q11.23 (Berg 2007; Torniero 2007; Unique). Outra possibilidade é que a anomalia 
estrutural descrita por Torniero (displasia cortical do lóbulo temporal esquerdo) possa estar na 
extremidade do espectro de anomalias cerebrais, e que a tecnologia atual de ressonância magnética 
seja incapaz de detetar anomalias subtis da estrutura cerebral que possam estar subjacentes aos 
défices linguísticos predominantes na síndrome de duplicação 7q11.23. 

Uma publicação mais recente descreve resultados de EEG (eletroencefalografia) e RMN (ressonância 
magnética) em 12 crianças com uma duplicação de 7q11.23 (Castiglia 2018). Foram detetadas 
anomalias estruturais do sistema nervoso central, como ventriculomegalia, cerebelo hipotrófico, 
corpo caloso hipotrófico e lobos temporais hipoplásicos. Apenas um dos 12 indivíduos sofreram 
convulsões (durante a infância), outros três tiveram resultados anormais de EEG mas não tiveram 
convulsões visíveis. Morris 2015 também mostrou que 81,6% dos estudos de ressonância magnética 
apresentaram anomalias estruturais, tais como diminuição do volume de substância branca cerebral, 
hipoplasia do vermis cerebelar, e ventriculomegalia (64 pessoas foram examinadas). 

 Obstipação 
Um estudo de investigação (Morris 2015) identificou obstipação crónica em 35 das 53 crianças (66%), 
sete destas crianças tinham encoprese (defecação involuntária) e quatro crianças necessitavam de 
internamento hospitalar para a desimpactação (um tratamento para a impactação fecal) e limpeza do 
cólon. A obstipação deve ser controlada ativamente em todas as idades para prevenir problemas. O 
estudo de investigação também identificou uma criança em que o estudo de motilidade apresentou 
motilidade lenta e que necessitava de uma colostomia. Verificou-se que outra criança apresentava um 
tónus esfincteriano anal reduzido e duas crianças apresentaram células ganglionares normais através de 
biopsias intestinais. 

 Hipermobilidade articular 
Algumas crianças e adultos com uma duplicação de 7q11.23 apresentam articulações laxas, ou soltas. 
A hipermobilidade das articulações foi descrita em seis pessoas na literatura médica, mas foi relatada 
apenas numa criança Unique (Berg 2007; Van der Aa 2009; Unique). 

 Problemas cardíacos 
Foram relatados problemas cardíacos em cerca de 20% das pessoas com síndrome de duplicação 
7q11.23 em 2013. O problema mais comum, relatado em quatro crianças, foi a Persistência do ducto 
arterioso (PDA, falha no fecho do ducto arterioso (canal entre a aorta e a artéria pulmonar que leva 
sangue para os pulmões)). Uma criança tinha dois defeitos do septo ventricular (DSV), que são 
orifícios na parede entre as duas câmaras do coração (ventrículos). Isto permite que o sangue flua do 
ventrículo esquerdo para o direito, aumentando o fluxo de sangue para os pulmões. O tratamento é 
determinado individualmente. Os DSV pequenos podem fechar espontaneamente; um DSV maior 
necessita geralmente de reparação cirúrgica para prevenir problemas pulmonares que se 
desenvolveriam devido ao fluxo extra de sangue. 
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Uma criança tinha defeito do septo atrial (DSA) que é um orifício na parede muscular entre os dois 
átrios do coração. Algum sangue flui do lado esquerdo para o direito, aumentando a quantidade de 
sangue que flui para os pulmões. O tratamento depende do tipo de defeito, se este se fecha 
espontaneamente e do seu tamanho. O tratamento pode incluir gestão médica, toma de 
medicamentos para ajudar no melhor funcionamento do coração, controlo de potenciais infeções nas 
superfícies internas do coração e reparação cirúrgica com pontos ou um penso especial (Kriek 2006; 
Van der Aa 2009; Unique). 

Desde que este guia foi escrito (2007), e atualizado (2010 e 2013) foram descritas mais informações 
sobre a estrutura da aorta (a artéria principal do corpo) em pessoas com síndrome de duplicação 
7q11.23 (Zarate 2014, Parrott 2015, Guemann 2015, Lechich 2020). A mais recente publicação na 
literatura médica descreve um estudo retrospetivo de 21 crianças com síndrome de duplicação 7q11.23 
a quem foram efetuados ecocardiogramas de rastreio. O estudo identificou algumas descobertas 
importantes. Todas as crianças com síndrome de duplicação 7q11.23 mostraram um aumento em 
todas as dimensões da aorta em comparação com um grupo de crianças de controlo (que não tiveram 
uma duplicação 7q11.23 e que demonstraram ter estrutura e função cardíaca normais). Um 
estreitamento da junção sinotubular (STJ) também foi encontrado em todas as crianças com uma 
duplicação de 7q11.23. Uma outra dimensão específica, a "relação STJ-anulo aórtico" é 
significativamente maior em crianças com a duplicação. Para além destas descobertas relativas à 
aorta, não foram identificadas outras descobertas ou anomalias cardíacas significativas nos 
ecocardiogramas. Contudo, numa publicação anterior (Morris 2015), os diagnósticos neonatais de 
problemas cardiovasculares incluíam defeitos do septo em dois indivíduos, estenose aórtica subvalvular 
em um, e PDA em quatro. Quatro crianças foram diagnosticadas com PDA entre os 1 e 8 anos de 
idade. Este projeto de investigação identificou 12 das 26 pessoas como tendo dilatação da aorta. 

A dilatação da aorta pode ser tratada com terapia de betabloqueador e/ou cirurgia se necessário. 
Recomenda-se, portanto, a monitorização regular do diâmetro da aorta. 

 Visão 
Onze em cada quarenta crianças têm algum defeito de visão ou de 
focalização. As dificuldades, geralmente corrigidas pelo uso de óculos, 
incluem estigmatismo (estrabismo, interior ou exterior) visto em três 
crianças ou/e astigmatismo, quando a córnea (a cobertura 
transparente sobre a íris e a pupila) é anormalmente curvada, o que 
foi relatado em três crianças. O efeito na visão faz com que os 
objetos pareçam desfocados. Por vezes o cérebro consegue 
compensar o astigmatismo, embora este possa ser demasiado intenso 
para que isso aconteça sem a ajuda de óculos. Quatro pessoas têm 
dificuldade em ver ao perto (hipermetropia) e duas crianças Unique 
têm síndrome de Duane (um distúrbio do movimento ocular onde o 
olho não consegue mover-se para o exterior) (Berg 2007; Torniero 
2007; Van der Aa 2009; Unique). Num estudo mais recente, 
descobriu-se que seis crianças tinham esotropia (olhos que se cruzam 
quando tentam focar) e duas crianças tinham exotropia (olhos que se 
desviam para o exterior (Morris 2015). 

 Audição 
De forma geral, as crianças têm uma audição normal. As crianças pequenas têm frequentemente 
uma perda auditiva temporária flutuante causada por uma acumulação de líquido atrás do tímpano 
(otite média com efusão). A otite resolve-se geralmente à medida que as crianças envelhecem e os 

tubos auditivos se alargam e se tornam mais verticais, resultando numa melhor drenagem do ouvido
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médio. A perda de audição causada pela otite média com 

efusão é geralmente temporária. No entanto, fluido 
persistente no ouvido médio e a otite média com efusão 
podem reduzir a audição de uma criança numa altura 
crítica para o desenvolvimento da fala e da linguagem. 
Portanto, enquanto a otite média persistir, muitas crianças 
necessitarão de um grommet (um pequeno tubo de 
ventilação) inserido no tímpano (Berg 2007; Unique). 

Duas crianças da Unique falharam nos testes auditivos 
regulares, apesar da audição normal, porque não 
compreenderam como responder ao ruído. Os pais podem 
chamar a atenção relativamente a esse aspeto junto de 
quem está a fazer o rastreio. Uma criança Unique com 40% 
de surdez desde o nascimento está agora no seu segundo 
conjunto de grommets (Unique). Uma publicação na 
literatura médica identificou três crianças com perda 
auditiva; duas das quais usavam aparelhos auditivos (Morris 
2015). Treze das crianças deste estudo tinham também 
otite média crónica na infância e oito foram tratadas com 
tubos ventiladores. 

 

 Dentes 
De forma geral, as crianças com doenças cromossómicas parecem ter mais problemas dentários do 
que os seus pares. Os problemas dentários observados tanto na Unique como na literatura médica 
incluem duas crianças com desalinhamento dentário (má oclusão), dentes apinhados num adulto, e 

uma criança com dentes relativamente pequenos e amplamente espaçados. Recomenda-se cuidados 
dentários regulares e de alta qualidade (Somerville 2005; Berg 2007; Van der Aa 2009; Unique). 

 Anomalias geniturinárias 
Ligeiras anomalias dos genitais são comuns em bebés com doenças cromossómicas, afetando na 
maioria das vezes rapazes. O problema mais comum é criptorquidia (testículos não descidos). O 
posicionamento dos testículos pode ser corrigido com uma operação cirúrgica simples se não 
descerem a tempo por si só. Está descrito que um rapaz tem um xaile escrotal (o escroto envolve o 
pénis, assemelhando-se a um "xaile") e outro tem genitais pequenos (Berg 2007; Van der Aa 2009; 
Unique). Num estudo mais recente, foi realizada uma ecografia renal a 22 indivíduos (Morris 2015), 
descobriu-se que dois rapazes tinham hidronefrose (acumulação de urina no rim), uma rapariga 
tinha agenesia renal unilateral (falta de um rim) e agenesia mulleriana (quando o útero não se 
desenvolve), e uma rapariga tinha agenesia renal unilateral e útero didelfo (útero duplo). As 
restantes 18 crianças apresentavam resultados normais. 

 Outros 
Outras preocupações de saúde que podem ou não estar ligadas à duplicação incluem pés chatos 
(Berg 2007; Unique); cubitus valgus - um ângulo aumentado no cotovelo fazendo com que os 
braços inferiores se sobressaiam (Berg 2007); displasia da anca, corrigida com tala ou cirurgia 
(Torniero 2007; Unique); talipes (pé torto) corrigido com sapatos de apoio (Torniero 2007); 
manchas café com leite (Berg 2007; Torniero 2007); torcicolo (a cabeça está inclinada para um 
lado) que se resolveu com fisioterapia numa criança e melhorou após uma operação aos olhos na 
outra (Berg 2007; Unique). Um estudo mais recente identificou três crianças com anquiloglossia 
(freio lingual curto que dificulta os movimentos da língua) e oito que tiveram as suas amígdalas e 
adenoides removidas. (Morris 2015). 
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Comportamento 
Os investigadores chamaram a atenção para a sobreposição entre comportamentos atípicos em 
crianças muito novas com duplicação de 7q11.23 e crianças com perturbação do espectro do autismo 
(PEA), para que dessa forma as crianças possam ser avaliadas primeiro para o autismo, embora 
possam não cumprir formalmente os critérios de diagnóstico. Duas crianças da Unique foram 
diagnosticadas com transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação (PGD-SOE), uma 
PEA que tende a ser mais ligeira do que o autismo. No entanto, os comportamentos específicos e a 
sua gravidade variam entre crianças. Um estudo sugere que pessoas com uma duplicação 7q11.23 e 
PEA têm frequentemente uma personalidade altamente sociável com pessoas que conhecem e com as 
quais se sentem confortáveis (Berg 2007; Van der Aa 2009; Sanders 2011; Velleman 2011; Unique). 
Um relatório mais recente na literatura médica (Klein-Tasman e Mervis 2018) descreve uma elevada 
taxa de PEA em crianças com síndrome de duplicação 7q11.23 em comparação com a população em 
geral. Sessenta e três crianças com uma duplicação de 7q11.23 (dos 4-17 anos) foram submetidas a 
uma avaliação minuciosa e 12 corresponderam aos critérios para um diagnóstico clínico de PEA 
(nomeadamente 10 rapazes e 2 raparigas). A investigação também refere que os sintomas de 
ansiedade eram comuns e podiam ser erradamente identificados como sintomas de PEA. 

Foram identificados nas crianças movimentos, comportamentos e discurso repetitivo, utilização da 

mão de outra pessoa como 'ferramenta', limitação no uso de expressões faciais, organização excessiva 
(alinhar brinquedos), falta de interesse emocional, problemas de integração sensorial, dificuldade em 

alterar rotinas e evitar o olhar ou contacto social. 

O diagnóstico de autismo pode ser extremamente útil no acesso a serviços, e na adaptação da 
terapia educacional e comportamental, de forma a que esta vá de encontro às necessidades 
específicas da criança com autismo. É possível que alguns comportamentos sejam atenuados e possam 
desaparecer quando surge a fala. Esta possibilidade enquadra-se na descrição de uma menina de 13 
anos como "socialmente normal - ingénua, amorosa e tranquila" (Torniero 2007). Um estudo a 30 
crianças, corrobora também essa possibilidade, tendo descoberto que embora as crianças tivessem um 
comportamento compatível com o PEA (incluindo timidez e comportamentos repetitivos); as crianças 
tinham também características importantes que não são consistentes com a PEA. Por exemplo, nas 
sessões lúdicas com os seus pais, os participantes tinham pontos fortes em comunicação social, 
incluindo contacto visual e claro prazer em interagir com os seus pais, atividades criativas e 
imaginativas. Os investigadores indicam que a relutância das crianças com duplicações de 7q11.23, 
para se envolverem com pessoas que desconhecem, advém dos os seus problemas de fala e ansiedade 
(ver abaixo) e não à PEA (Velleman 2011). 

A ansiedade social, de desconhecidos, e de separação, podem ser bastante intensas e foram 

classificadas como de alto nível nas famílias Unique; uma rapariga de 19 anos sofreu ataques de 
pânico (Berg 2007; Unique). Um estudo recente, a 42 pessoas com uma duplicação de 7q11.23, 
descobriu que cerca de três quartos das crianças tinham um distúrbio de ansiedade, e cerca de um 
quarto tinha ansiedade de separação. Outro estudo envolvendo 27 crianças (de 4-13 anos de idade) 

descobriu que pouco menos de um terço (8 crianças em 27) tinha ansiedade de separação (Velleman 
2011; Mervis 2012). Três quartos das crianças e 60% dos adultos tinham pelo menos um diagnóstico 
de perturbação de ansiedade, mais comummente fobia social ou fobia específica (Mervis 2015). 
Mutismo seletivo, um sintoma de ansiedade, foi encontrado em 30 por cento das crianças. 

Algumas crianças, possivelmente particularmente rapazes, também obtiveram classificações altas por 
comportamentos agressivos como bater ou beliscar, embora as crianças da Unique não pontuassem 
alto por comportamentos automutilação, tais como morder o braço. Algumas crianças têm dificuldades 
no controlo do humor - ficam demasiado excitadas em vez de excitadas e podem perder rapidamente 
a calma quando frustradas - muitas crianças, nomeadamente rapazes, descritas na literatura médica 
(embora menos nas famílias Unique) mostram dificuldades com atenção, inquietação ou níveis de 
atividade. Foi relatado um adulto com síndrome de Asperger (uma PEA que se caracteriza por



 

 
 
 
 
 

 
 

dificuldades significativas na interação social, juntamente com padrões de comportamento e interesses 
restritos e repetitivos) (Kirchhoff 2007). Quando famílias Unique relatam dificuldades de concentração, 
temperam os seus julgamentos com comentários como "quando tentam ensinar-lhe coisas novas, ele 
fica frustrado, ou não parece estar interessado". Concentra-se melhor quando é ele quem inicia a 
ideia, ou tem vontade de aprender". 

Além disso, as crianças afetadas são mais suscetíveis do que as crianças sem uma duplicação de 
7q11.23 a ter uma Perturbação de défice de atenção e hiperatividade (PDAH), que se caracteriza pela 
inquietação e por uma curta duração de atenção. Cerca de 35 por cento das crianças com uma 
duplicação de 7q11.23 são identificadas como tendo um diagnóstico de PDAH (Mervis 2015). Na 
literatura médica existe uma elevada taxa de défice de atenção e perturbações de hiperatividade em 
algumas das famílias próximas das crianças, sugerindo que nestas famílias estes comportamentos 
podem não estar necessariamente ligados à doença cromossómica (Berg 2007; Depienne 2007; Van 
der Aa 2009; Unique). 

"Ela adora brincar com os seus bonecos e puzzles. Ela é uma menina muito prestável e ajuda com as 

tarefas domésticas, incluindo as limpezas. Ela é uma menina feliz, amorosa e carinhosa e adora 
absolutamente qualquer tipo de animal. Ela automutila-se e por isso tem um capacete almofadado 
porque às vezes vai contra paredes, o chão e as portas e dá socos em si própria ocasionalmente" - 6 
anos 

"Um rapaz doce, mas pode ser irritável, temperamental e nervoso" - 7 anos 

"Ele gosta de atividades ao ar livre, animais de estimação e carros. Tem uma personalidade forte. Tem 

PDAH; é muito hiperativo e inquieto" - 7 anos 

"Ela tem um grande sentido de humor e gosta de fazer rir 

as pessoas. Ela é atenta às outras pessoas e consegue  
estar alerta às necessidades dos outros. Adora brincar com 
o seu cachorrinho, jogos de computador e bonecos. Os seus 
comportamentos difíceis incluem timidez, agitação, e 
alguma hiperatividade alternando com períodos muito 
lentos, lamentos e discussões. A gestão incluiu a terapia 
comportamental e a fixação de limites" - 8 anos 

 

"Ela ignora os outros em público, diz ou faz coisas que outra criança se envergonharia; é tímida em 

conhecer novas pessoas, mas muito amiga quando as conhece e adora abraçá-las. Fala consigo 
própria quando fica perturbada ou frustrada, o que ela faz facilmente" - 9 anos 

"Ele tinha um diagnóstico de PGD-SOE antes do diagnóstico de duplicação 7q11.23. É desatento com 

alguma hiperatividade. Ele adora árvores e brincar no exterior. É intolerante aos outros, não gosta de 
mudanças, odeia ruídos altos ou distrações e não consegue lidar com isso se não conseguir levar a sua 
avante. Ele pode ser rígido, ansioso e facilmente frustrado" - 10 anos 

"Ela adora o computador e brincar com as suas bonecas Barbie. Ela é muito atenciosa e quer sempre 

fazer coisas para os outros ou enviar cartões a quem quer que esteja a fazer anos. Ela está atualmente a 
tentar angariar dinheiro para um abrigo para sem-abrigo. Ela não tem um diagnóstico de PEA embora 
tenha algumas tendências autistas" - 12 anos 

"Ela é muito amável e partilhará tudo o que tiver. Ela está cheia de extremos - ela pode ser alegre, 

cruel, sensível, brincalhona e frustrada. Ela também tem dificuldades com a interação entre pares. 
Ela pode ser demasiado amorosa para uma adolescente, mas extremamente tímida e pouco confiante 
em situações desconhecidas. Ela exige atenção, mas depois não consegue lidar com a atenção e não 

consegue lidar com elogios" - 14 anos 

 

 

 
 16 



17 
 

Sono 
A maioria das crianças vai facilmente para a cama à hora de dormir e 
dorme bem. No entanto, os problemas de sono afetam algumas 
crianças. Uma criança Unique continua a ter sonambulismo à noite e 
a acordar muito cedo pela manhã. A melatonina foi prescrita a três 
crianças Unique que dormem mal; mesmo com medicamentos, uma 
criança demora muito tempo a adormecer e tem problemas em 
permanecer a dormir. Uma outra criança Unique tem despertado 
frequentemente. Os problemas de sono também foram notados na 
literatura médica (Somerville 2005; Berg 2007; Unique). 

Puberdade 
Há muito pouca informação disponível sobre a puberdade naqueles 

com uma duplicação de 7q11.23, mas parece provável que a 

puberdade geralmente ocorre como habitualmente na idade 

comum (Kirchoff 2007; Unique). 

Uma rapariga foi avaliada por puberdade tardia (Morris 2015). 

Adultos com uma duplicação de 7q11.23 
Dezanove adultos descobriram que transportavam a duplicação após o diagnóstico do seu filho ou 
neto. Um não tinha preocupações médicas e trabalhava independentemente; outro terminou a escola 
e não teve atrasos de desenvolvimento; outro teve convulsões quando criança e tinha dificuldades a 
nível das capacidades de processamento e expressão da linguagem e problemas de articulação 
(Kriek 2006; Berg 2007; Torniero 2008). 

Num estudo, foram recolhidas informações sobre sete dos pais que transmitiram a duplicação aos 
seus filhos. Um dos pais que transmitiu a duplicação a dois filhos teve dificuldades de aprendizagem e 
de comportamento (incluindo ansiedade e agressão) e dificuldades linguísticas. Uma mãe tinha um 
historial de atraso linguístico e motor, mas completou a escola normal e trabalha como escriturária. 
Ela tinha hipermobilidade articular.  Outra mãe tem ligeiras dificuldades de aprendizagem, 
juntamente com características autistas, tais como dificuldade com contacto visual. Uma outra mãe 
trabalha como técnica assistencial, mas relatou que não se saiu tão bem na escola como os seus 
irmãos. 

Outra mãe não falava até aos 5 anos de idade e tinha pés botos congénitos e, como adulta, trabalha 
como vendedora. Uma outra mãe tinha uma história de dificuldades de aprendizagem e agora 
trabalha como motorista de autocarro. Um pai tinha um historial de dificuldades de aprendizagem e 
de deficiência social e estava no ensino especial. Foi-lhe diagnosticado recentemente o autismo e a 
automutilação (Van der Aa 2009). 

Alguns dos pais tinham um historial de atrasos motores e linguísticos ou dificuldades de 

aprendizagem que acabaram por ser resolvidos e na vida adulta os pais estão geralmente 
empregados e funcionais (Van der Aa 2009). 

Um homem de 23 anos é também descrito na literatura médica. Tem dificuldades de 
aprendizagem e fracas capacidades sociais, mas vive sozinho. Foi-lhe diagnosticada a síndrome 
de Asperger (Kirchoff 2007). Um membro do Unique de 18 anos está na faculdade (Unique). Oito 
adultos foram diagnosticados após o diagnóstico de uma criança ou neto. Todos tiveram algumas 
dificuldades com a fala, embora não tenham tido sintomas suficientes para terem sido 
diagnosticados com atraso na fala. A maioria aprendeu a compensar bem as suas dificuldades 
(Velleman 2011). 

Porque é que as pessoas com uma duplicação de 7q11.23 são 
tão diferentes umas das outras? 
Ainda não sabemos inteiramente responder, mas todo o conteúdo genético único de uma pessoa e o 

ambiente desempenham um papel. 
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Porque é que isto aconteceu? 
É necessária fazer uma análise ao sangue para verificar os 
cromossomas de ambos os pais para descobrir porque ocorreu a 
duplicação 7q11.23. Na maioria dos casos, a duplicação 7q11.23 
ocorre quando ambos os progenitores têm cromossomas normais. 
O termo que os geneticistas usam para este efeito é de novo. As 
duplicações 7q11.23 de novo ocorrem durante a formação do 
espermatozoides ou óvulos dos progenitores ou possivelmente 
durante a formação e cópia das primeiras células após a união do 
óvulo e do espermatozoide. 
 

Quando se formam espermatozoides e óvulos, os pares de cromossomas juntam-se e trocam 
segmentos, isto é conhecido como "cruzamento" e assegura que o genoma de cada óvulo ou 
espermatozoide é único. Para emparelhar com precisão, cada cromossoma 'reconhece' sequências 
de ADN correspondentes ou quase correspondentes nos seus cromossomas parceiros. Contudo, ao 
longo dos cromossomas existem muitos blocos de ADN que são tão semelhantes que pode ocorrer 
um emparelhamento incorreto. De facto, estes blocos de ADN semelhantes, tecnicamente 
conhecidos como "low copy repeats” (duplicações segmentares) são tão comuns que constituem 
cerca de 5% de todo o genoma humano. Em cada extremidade da síndrome de duplicação 7q11.23 
existe um destes blocos e pensa-se que causam um desajuste que resulta na duplicação. 

Estas alterações genéticas ocorrem em toda a gente como um processo natural, e só quando 
afetam um gene (ou genes) importante é que afetam visivelmente a saúde e o desenvolvimento. 
Crianças de todas as partes do mundo e de todos os tipos de origens têm microduplicações 

7q11.23. Não são conhecidos fatores ambientais, dietéticos ou de estilo de vida que as causem. 
Portanto, não há nada que os pais tenham feito antes ou durante a gravidez que tenha causado a 
duplicação e nada poderia ter sido feito para a evitar. 

Em cerca de um quarto a um terço das famílias, a duplicação é passada de pais para filhos. Por 
vezes, nem os pais nem a criança parecem ser afetados. Noutras famílias, os pais aparentemente 
não são afetados, mas as crianças parecem ser mais afetadas (Berg 2007; Kriek 2006; Morris 
2015). 

Pode acontecer novamente? 
Quando ambos os pais têm cromossomas não afetados, e a duplicação aconteceu de novo é 
improvável que tenham outro filho com uma duplicação de 7q11.23. 

Quando um dos pais tem a mesma duplicação que a criança, a possibilidade de ter outro filho com 
a duplicação será normalmente de 50 por cento. Em famílias onde o progenitor parece não ser 
afetado, mas a criança é afetada, não se conseguem prever efeitos sobre futuras crianças. 

Os pais devem ter a oportunidade de falar com um médico geneticista para discutir os seus riscos de 

recorrência e opções de diagnóstico pré-natal. 

Se uma pessoa de uma família com uma duplicação de 7q11.23 
for ligeiramente afetada, as outras pessoas da mesma família 
também serão ligeiramente afetadas? 
Não necessariamente. Existe uma grande variabilidade entre diferentes membros na mesma família. 

Sabemos que se uma pessoa for ligeiramente afetada, isto não é indicativo de que outras não sejam 

mais severamente afetadas. 
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Poderá o meu filho com síndrome de 
microduplicação 7q11.23 ter filhos 
similarmente afetados? 
Sim, isto é perfeitamente possível, da mesma forma que os 
pais com a duplicação a podem transmitir. Não temos 
conhecimento da síndrome há tempo suficiente para ter a 
certeza se esta afeta a fertilidade, mas como existem 
muitos exemplos de transmissão parental, é provável que 
a fertilidade seja normal. Em cada gravidez, alguém com a 
duplicação tem teoricamente um risco de 50% de a 
transmitir e uma probabilidade de 50% de ter um filho sem 
a duplicação. As suas capacidades para cuidar de uma 
criança estarão provavelmente estreitamente 
relacionadas com qualquer dificuldade de aprendizagem 
que elem próprios possam ter (Van der Aa 2009; Velleman 
2011). 

Investigação em curso 
envolvendo 7q11.23 
As características de uma duplicação de 7q11.23 são 
provavelmente o resultado das cópias extra de vários 
genes diferentes encontrados nesta região. A duplicação é 
geralmente de cerca de 1,5 Mb e abrange 
aproximadamente 25 a 30 genes (Merla 2010). 

Uma vez que o atraso na fala é uma característica comum 
que afeta aqueles com uma duplicação 7q11.23, tem sido 
realizados esforços por parte dos investigadores para 
identificar o(s) gene(s) que pode(m) desempenhar um 
papel no desenvolvimento da linguagem. No entanto, uma 
vez que a investigação sobre duplicações 7q11.23 está 
ainda em fases iniciais, ainda não é claro quais dos 25 a 30 
genes desta região são suscetíveis de desempenhar esse 
papel. 

Os genes GTF2I (factor de transcrição geral 2-I) e CLIP2 
(proteína de ligação citoplasmática 2) foram suspeitos de 
estarem envolvidos nas dificuldades de aprendizagem, mas 
são necessários mais estudos para determinar se têm um 
papel nas dificuldades observadas em pessoas com uma 
duplicação 7q11.23 (Morris 2003; Vandeweyer 2012). O 

gene GTF21 foi também sugerido como tendo um papel 

importante na perturbação da ansiedade de separação que 
afeta algumas pessoas com uma duplicação de 7q11.23 
(Mervis 2012). 

É importante lembrar que embora identificar o(s) gene(s) 

responsável(eis) por certas características da Síndrome de 

duplicação 7q11.23 seja interessante e possa ajudar a 

orientar futuros estudos, não conduz diretamente a um 

tratamento imediatamente.  

Cromossoma 7q11.23. 
A barra amarelo-verde-azulada (esquerda) 
marca a região da síndrome de Williams. 
Os genes da região estão listados. As 
barras horizontais azuis espessas marcam 
blocos de ADN que provavelmente 
causam tanto a eliminação (como na 
síndrome de Williams) como a 
microduplicação. 

Além disso, mesmo que o gene supostamente responsável esteja duplicado, nem sempre significa 
que a(s) característica(s) associada(s) estará(ão) presente(s). Outros fatores genéticos e ambientais 
têm frequentemente um papel na determinação da presença ou ausência de uma determinada 
característica. 
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Rede de apoio 
Rare Chromosome Disorder Support Group, The 

Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE, UK  
Tel: +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

 

Websites 

https://www.duplicationcares.org/ 

A Duplication Cares está empenhada em apoiar famílias com crianças e 
adultos diagnosticados com síndrome de duplicação 7q11.23, e dedicada 

a sensibilizar da comunidade médica para a existência e tratamento desta 
doença. 

Grupos do Facebook 
https://www.facebook.com/groups/duplicationcares https://www.facebook.com/groups/729341430825065 
https://www.facebook.com/groups/2280027968680774 https://www.facebook.com/groups/7q11.23NL 
https://www.facebook.com/groups/244955462195048 

 

Junte-se à 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 Desordens Cromossómicas Raras                                 Associação Número 1110661 

Registado em Inglaterra e no País de Gales Empresa número 5460413 

A Unique menciona os quadros de mensagens e websites de outras organizações para 

ajudar as famílias que procuram informação. Isto não implica que apoiemos o seu 

conteúdo ou que tenhamos qualquer responsabilidade por ele. 

Este guia não é um substituto para aconselhamento médico pessoal. 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 no momento da publicação. Foi 

compilada pela Unique e revista pelo Dr Jonathan Berg, Departamento de Genética, 
Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, EUA, Dra Nathalie Van der Aa, 
Departamento de Genética Médica, Universidade Hospitalar Universitária de Antuérpia, 
Bélgica e pelo Professor Maj Hultén BSc PhD MD FRCPath, Professor de Genética 
Reprodutiva, Universidade de Warwick, Reino Unido 2007, 2010, 2013. Este guia foi 
atualizado pela Unique (AP) em 2020 e revisto pela Dra. Lucy Osborne, Departamento de 
Medicina, Universidade de Toronto, Canadá. 

Em 2021 foi traduzido para Português pela Dra. Ana Miguel Capela, da Unidade de 
Genética Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto.  
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