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Duplicação invertida & deleção 8p 

A duplicação invertida e deleção 8p, conhecida como inv dup del 8p, é uma doença 
genética rara que se estima que ocorra num em cada 10.000-30.000 nascimentos. 
Nas pessoas com inv dup del 8p, existe uma cópia extra (duplicação) de parte do 
material genético que compõe um dos cromossomas do corpo - cromossoma 8 - e 
uma cópia em falta (deleção) de outra parte do cromossoma 8. 

Tal como com outras doenças cromossómicas, ter uma peça extra e uma peça de 
material genético em falta pode causar defeitos congénitos, afetar o 
desenvolvimento e as capacidades intelectuais de uma criança e estar associado a 
uma série de outras características individuais, num grau variável. A maioria dos 
casos de inv dup del 8p não foram associados a quaisquer perturbações com risco 
de vida (García- Santiago 2015; Akkurt 2017). 

Bases sobre cromossomas 
Os nossos corpos são compostos por triliões de células. A maioria destas células 
contém um conjunto de cerca de 20.000 genes diferentes que contêm as instruções 
que dizem ao corpo como se desenvolver, crescer e funcionar. 

Os genes são transportados em estruturas 
chamadas cromossomas, que consistem num 
químico complexo chamado ADN. Os 
cromossomas (e por conseguinte os genes) estão 
geralmente em pares com um membro de cada par 
de cromossomas herdado de cada progenitor. Uma 
célula normal do corpo tem 46  
cromossomas. Dos 46 cromossomas, dois são 
um par de cromossomas sexuais: dois X para 
uma mulher e um X e um Y para um homem. Os 
restantes 44 cromossomas estão agrupados em 
22 pares e são numerados de 1 a 22, do maior 
para o menor, aproximadamente. 

 

 

 

Pares de cromossomas 1-
22, X e Y (masculino); 
Par de cromossomas 8  
circundado a vermelho 

Olhando para o cromossoma 8 

Os cromossomas não podem ser vistos a olho nu, mas se os corarmos e os 
ampliarmos ao microscópio, podemos ver que cada um tem um padrão distinto de 
bandas claras e escuras. Pode ver o padrão de bandas do cromossoma 8 na 
imagem abaixo. 
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Cada cromossoma tem um braço curto (p) (de petit, o francês para pequeno) e um 
braço longo (q). As bandas são numeradas de dentro para fora a partir do ponto em 
que os braços curto e longo se encontram (o centrómero (marcado em amarelo)). 
Um número baixo como o p12 está próximo do centrómero. O material mais próximo 
do centrómero é chamado proximal. Um número mais alto, como p23, que está mais 
longe do centrómero e mais próximo da ponta do cromossoma, é dito que está 
numa região distal. O termo cen é utilizado para indicar um local muito próximo do 
centrómero, enquanto ter (para terminal) indica um local que está muito próximo do 
final do braço p ou q. 

Alterações cromossómicas 

Alterações na estrutura dos cromossomas como inv dup del 8p ocorrem mais 
frequentemente durante as divisões celulares que levam à criação de óvulos ou 
espermatozóides. Durante este processo, cada braço de cada um dos 46 
cromossomas divide-se primeiro longitudinalmente em dois filamentos que são 
mantidos juntos no centrómero. Os cromossomas organizam-se então em 23 pares, 
com pares situados um ao lado do outro, para além dos cromossomas sexuais X e Y 
que se ligam um ao outro numa extremidade. Segmentos de ADN são então 
trocados de forma cruzada num processo conhecido por recombinação e os 
filamentos cromossómicos são mantidos juntos nos pontos de cruzamento 
(conhecidos como quiasmata). Os pares de cromossomas "reconhecem-se" entre si 
porque são semelhantes. No entanto, quando o ADN do cromossoma é repetido em 
intervalos próximos, a repetição pode emparelhar com o seu parceiro no mesmo 
cromossoma, em vez da repetição no outro cromossoma, e "erros" podem ocorrer, 
conduzindo a que partes de um cromossoma(s) sejam perdidos, duplicados e/ou 
fiquem rearranjados. 

Rearranjos cromossómicos como este envolvendo o cromossoma 8p são 
relativamente comuns devido à presença de dois grupos de genes de  recetores 
olfativos (cópias de genes envolvidos na perceção do olfato). A maior parte do ADN 
que compõe o cromossoma 8p está presente como uma sequência única, mas a 
presença destes grupos de genes resulta em duas secções onde a sequência de 
ADN é repetida em intervalos próximos. Estas secções repetidas encontram-se 
numa parte proximal de 8p23.1 chamada REPP e numa parte mais distal de 8p23.1 
chamada REPD (ver diagrama na página 4) e podem atuar como pontos fracos no 
cromossoma, o que significa que é mais provável que se parta ali. A presença de 
REPP e REPD também significa que é mais provável que a máquina de replicação 
"tropece" durante a produção do espermatozóides ou da célula do óvulo, o que 
resulta em complicados rearranjos cromossómicos como inv dup del 8p. 

 

Fontes 
A informação contida neste panfleto é extraída da literatura médica publicada e informação de 

membros da Unique. O primeiro autor e a data de publicação dos artigos da literatura médica 
são dados para permitir a procura dos resumos ou artigos originais na Internet no PubMed 

(http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed). Se desejar, pode obter a maioria dos artigos na Unique. 

Trinta e três membros do Unique completaram um inquérito detalhado em 2017/18. Além disso, 
sempre que possível, foram também obtidas informações a partir dos registos da base de dados 
de outros membros. 
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Os indivíduos com inv dup del 8p têm um cromossoma 8 normal, mas o outro 
cromossoma 8 sofreu este rearranjo complexo. Neste rearranjo, uma pequena parte 
da ponta do 8p é deletada, quase sempre da REPD para o cromossoma 8p (pter) 
final (secção vermelha no diagrama abaixo), e uma parte relativamente grande é 
duplicada  (secção azul no diagrama abaixo), normalmente estendendo-se da REPP 

para o centrómero 8p11, embora o tamanho possa variar (ver Pode o tamanho da 
região duplicada variar? ). 

A parte extra duplicada encontra-se na direção oposta à normal e é por isso 
denominada de invertida (inv para abreviar). Ver como as bandas na secção superior 
assinalada com a seta azul na inv dup del(8) são a imagem espelhada das bandas 
abaixo da banda amarela. Os segmentos duplicados estão separados pela maior parte 
da banda 8p23.1 que não fica nem duplicada nem deletada (a amarelo). 

 
Pode o tamanho da região duplicada variar? 

Sim. O tamanho da secção duplicada (azul) não é o mesmo em todas as pessoas com 
inv dup del 8p. Em algumas pode ser maior e noutras menor, dependendo de onde o 
cromossoma se parte para formar o cromossoma inv dup del 8. 
O diagrama A (acima) ilustra a grande forma mais comum de duplicação com um 
ponto de quebra na banda 8p11.2. Nalgumas pessoas, contudo, o ponto de quebra 
está mais abaixo próximo do centrómero, por exemplo, na banda 8p11.21, e a 
duplicação é um pouco maior. O ponto de quebra também pode estar mais acima, 
por exemplo na banda p12 ou p21 (Diagrama B), e a duplicação é 
correspondentemente menor, num grau variável (neste diagrama o ponto de quebra 
está na banda 8p21.2). 

Nota: ao longo do guia o ponto de quebra será referido entre parênteses, por 
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exemplo, inv dup del 8p (p11) refere-se a uma duplicação em que o ponto de quebra 
está em 8p11.  

Em 2018, a Unique tinha 58 membros com um diagnóstico confirmado de inv dup del 8p 
com um ponto de quebra em 8p11; 10 membros com um ponto de quebra em 8p12; 
12 membros com um ponto de quebra em 8p21; e um membro com um ponto de 
quebra em 8p22. 

A deleção tipicamente vista em inv dup del 8p deixa a maior parte da banda de 8p23 
como uma única cópia juntando as regiões duplicadas, o que significa que os genes 
críticos nesta região estão presentes no número normal da cópia. 

 

Para algumas pessoas com inv dup del 8p, apenas o material extra duplicado é 
relatado e não a pequena deleção. Isto pode ser devido a um diagnóstico 
incompleto, talvez apenas por cariotipagem, onde os cromossomas são examinados 
ao microscópio. A duplicação é suficientemente grande para ser facilmente detetada, 
mas a técnica utilizada não foi suficientemente sensível para captar a pequena 
deleção. No entanto, acredita-se que a grande maioria das pessoas com 
duplicações invertidas de 8p têm também a pequena deleção (Guo 1995). O 
inquérito de 2017/18 aos membros Unique incluiu apenas aqueles com um diagnóstico 
confirmado de inv dup del 8p. 

 

A dimensão e localização da duplicação é significativa? 

Os efeitos precisos do ganho de material de um cromossoma variam dependendo de 
uma série de fatores, que só agora estamos a começar a compreender. 
Estes incluem: quão grande é a duplicação, quantos genes a duplicação contém e o 
que esses genes fazem. O mesmo princípio aplica-se às deleções. Os efeitos não 
podem ser limitados aos genes dentro de um pedaço de cromossoma duplicado ou 
deletado porque estes genes podem interagir com outros genes no mesmo ou 
noutros cromossomas. Por exemplo, os chamados "genes modificadores" 
localizados em todo o genoma podem influenciar a expressão de outro(s) gene(s) 
que podem desempenhar um papel no desenvolvimento de uma determinada 
característica. Os efeitos cumulativos da variação da sequência de ADN em todo o 
genoma de uma pessoa e a influência de fatores ambientais (tanto internos como 
externos) terão também um impacto. 

Por estas razões, mesmo indivíduos com duplicações e deleções iguais ou muito 
semelhantes podem apresentar variações no atingimento e gravidade das 
características, incluindo aqueles com inv dup del 8p. As duplicações e deleções 
que resultam no ganho ou perda de um grupo de genes localizados adjacentes uns 
aos outros podem levar a múltiplas características não relacionadas, contribuindo 
para a ampla gama de características observadas para uma doença cromossómica 
rara em particular. Do mesmo modo, uma duplicação/deleção em particular pode 
afetar um gene ou genes de uma forma que uma duplicação/deleção semelhante 
mas ligeiramente diferente não afeta, levando ao desenvolvimento de uma ou mais 
características específicas. 

Existe alguma evidência de que há uma relação entre a dimensão da região 
duplicada em pessoas com inv dup del 8p e o atingimento e gravidade de certas 
características, sugerindo que aqueles com duplicações maiores são suscetíveis de 
serem mais gravemente afetados, mas as experiências das famílias Unique 
sugerem que existe uma variabilidade considerável independentemente da 
dimensão da duplicação (Hand 2010; García-Santiago 2015; Unique). 
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Mosaicismo 

Em algumas pessoas, as células contendo o material do cromossoma inv dup del 8p 
existem concomitantemente com células com um número e disposição 
cromossómica normal ou com uma variante diferente do cromossoma 8, por 
exemplo, uma deleção terminal de 8p apenas. Esta situação, conhecida como 
mosaicismo, surge tipicamente após a fecundação. Em 2018, a Unique tinha um 
membro com mosaicismo inv dup del 8p confirmado. 

O mosaicismo é raro mas onde foi relatado na literatura médica, o resultado da 
doença foi, em alguns casos, muito mais leve. A proporção de células inv dup del 8p 
nos diferentes tipos de tecidos que compõem o corpo pode variar, o que irá 
influenciar o resultado. O grau de mosaicismo não é fácil de determinar, pois os 
tecidos que podem ser particularmente importantes para o desenvolvimento, como o 
cérebro, não podem ser facilmente investigados, ao contrário das células sanguíneas 
ou células da saliva que são normalmente utilizadas para testes (Vermeesch 2003; 
Hand 2010). 

Porque é que isto aconteceu? Pode acontecer de novo? 

Para responder a esta pergunta, os cromossomas dos pais e da criança afetada 
precisam de ser estudados. O que é certo é que, como pai ou mãe, não há nada que 
tenha feito para causar o inv dup del 8p e nada que pudesse ter feito que o tivesse 
impedido. Os rearranjos cromossómicos afetam crianças de todas as partes do 
mundo e de todo o tipo de origens. Também acontecem naturalmente em plantas e 
animais. A culpa não é de ninguém. 

Inv dup del 8p pode ocorrer quando não há rearranjos nos cromossomas dos pais e 
os testes demonstraram que os cromossomas dos pais são normais. Isto é referido 
como "de novo" (dn) pelos geneticistas, o que significa que a duplicação e deleção 
ocorreram como um novo acontecimento na criança. Embora a causa do inv dup del 
8p não seja conhecida, terá quase certamente ocorrido como um acidente enquanto 
os espermatozóides ou óvulos estavam a ser feitos. Nestes casos, as hipóteses de 
ter outra criança afetada não são normalmente mais elevadas do que para qualquer 
outra pessoa da população (Ergun 2010; Unique). 

A presença das secções repetidas de REPP e REPD do ADN no cromossoma 8p 
que se crê estarem subjacentes à ocorrência de inv dup del 8p é também 
considerada responsável por uma inversão extremamente comum de 8p na 
população geral, que se encontra em 39% da população típica japonesa e 26% dos 
europeus, e envolve o mesmo segmento 8p23.1 que não permanece duplicado nem 
deletado nas pessoas com inv dup del 8p. 

Isto não tem implicação na sua saúde ou desenvolvimento e não há razão para que 
tenham conhecimento disso, a menos que tenham um bebé com uma doença 
cromossómica. 

Esta inversão foi encontrada em muitas do pequeno número de mães de crianças 
inv dup del 8p testadas para ela, incluindo vários membros Unique (Giglio 2001; 
García-Santiago 2015; Unique; Dr Fe García Santiago, comunicação pessoal). A 
presença desta inversão comum pode ser demonstrada por testes cromossómicos  
nos pais e significa que, em teoria, se tiver tido um filho com inv dup del 8p poderá 
estar em risco de ter outro. No entanto, a sequência de eventos que conduzem ao 
cromossoma rearranjado é ainda extremamente rara, mesmo que a inversão 
inofensiva no cromossoma 8 seja comum. Quaisquer preocupações devem ser 
discutidas com o seu Serviço de Genética Clínica e é importante lembrar que não se 

In
fo

rm
a
ç
ã
o
 g

e
n
é

tic
a

 



7  

conhece nenhum fator ambiental, dietético ou de estilo de vida que cause estas 
alterações cromossómicas e nenhum dos pais é responsável (Floridia 1996; Giglio 
2001; Kostiner 2002; Shimokawa 2004; García-Santiago 2015). 

Diagnóstico 

Enquanto alguns casos de inv dup del 8p foram diagnosticados prenatalmente 
devido a sinais captados por ecografia, incluindo demasiado líquido amniótico 
(polihidrâmnios), desenvolvimento lento ou anormal do coração, anomalias 
estruturais do cérebro e pé boto, a maioria recebeu um diagnóstico à nascença ou 
durante a infância, geralmente como resultado das chamadas características 
"dismórficas" (pouco habituais) ou um atraso em atingir metas de desenvolvimento 
(de Die-Smulders 1995; Macmillin 2000; Soler 2003, Pramparo 2004; Hand 2010; 
Sireteanu 2013; Chen 2016; Akkurt 2017; Unique). 

“A nossa filha tinha quase um ano quando acabámos por receber os resultados. Não 
nos foi oferecido um teste, mas como já tínhamos uma filha eu sabia que ela não 
estava a desenvolver da mesma forma, por exemplo, ela não atingiu as metas de 
desenvolvimento. Os médicos concordaram em realizar um teste de sangue aos 9 
meses quando ela foi operada para reparar a fenda do palato. - inv dup del 8p (p11)” 

“Levámo-la para testes aos quatro anos de idade, vários meses após o início dos 
ataques, acreditando que os ataques estavam ligados a uma doença específica. Não 
tínhamos procurado fazer testes genéticos antes dessa altura, mas estávamos 
conscientes de que a nossa filha tinha atrasos de desenvolvimento significativos, 
tanto física como cognitivamente. - inv dup del 8p (p12).” 

“Ela foi testada aos 18 meses devido ao atraso no desenvolvimento global. - inv 

dup del 8p (p21)” 

Resultados dos testes 

Dependendo de há quanto tempo o seu filho recebeu o diagnóstico, é provável que 
os resultados do teste se assemelhem a um destes exemplos: 

46,XY.ish del(8)(p23.1p23.3) inv dup(8)(p12p23)dn Este resultado mostra que foi 
encontrado o número esperado de cromossomas (46), e havia um cromossoma X e 
um Y, portanto este é um rapaz ou um homem. O teste utilizou a técnica FISH (. ish) 
o que mostrou que faltava ADN no cromossoma 8 (del(8)) entre p23.1 e p23.3, no final 
do braço p. dup(8) significa que existe uma duplicação do cromossoma 8. (p12p23) 
mostra as bandas que estão duplicadas; neste caso, há um ganho de um segmento 
cromossómico da banda p12 à banda p23 e a duplicação é invertida (inv). dn 
significa que os cromossomas dos pais foram estudados, e esta alteração 

cromossómica é uma nova ocorrência (de novo) e não foi herdada nem do pai nem da 
mãe. 

46,XX,del(8)(p23.1p23.2) inv dup(8)(p21.3p23.1) Este resultado mostra que foi observado 
o número esperado de cromossomas (46). Mostra também que foram encontrados 
dois cromossomas X, portanto, trata-se de uma rapariga ou de uma mulher. Inv 
dup(8) (p21.3p23.1) significa que existe uma duplicação invertida do cromossoma 8p 
de p21.3 a p23.1. Também falta ADN das bandas 8p23.1 a p23.2 (del(8) (p23.1p23.2)). 

arr[GRCh37] 8p23.1p11.22(12580132_39258953)x3, 8p23.3p23.1 
(190822_6735381)x1 Este resultado mostra que a análise utilizou a tecnologia de 
microarray (arr). GRCh37 diz-lhe que versão do genoma humano foi utilizada para 
comparação (ver Genoma de Referência (caixa azul)). A análise revelou duas 
alterações no ADN. Uma envolve as bandas 8p23.1 a p11.22. A alteração do ADN é 
identificada pelos seus números de pares de base (os pontos onde ocorreu a 
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alteração cromossómica). Neste exemplo, a alteração situa-se entre os pares de 
bases 12580132 e 39258953 (subtraindo o primeiro número ao segundo, pode-se 
concluir que se trata de 26.678.821 pares de bases, ou 26,7 Mb). Há uma cópia extra 
(x3; o número normal de cópias é dois), pelo que se trata de uma duplicação. A 
segunda anomalia envolve bandas de 8p23,3 a p23,1 e o ADN que se encontra entre 
pares de bases 190822 e 6735381 (6,544,559 pares de bases, ou 6,5 Mb). Falta uma 
cópia (x1) (o número normal de cópias é dois), pelo que se trata de uma deleção. 

46,XX,del(8)(p23.1pter)dup(8)(p23p21.1)[8]/46,XX[12] Este é um exemplo de 
mosaicismo, o que significa que células diferentes neste indivíduo têm números ou 
arranjos de cromossomas diferentes. Esta é uma rapariga ou mulher (XX). Vinte 
células foram testadas. Oito ([8]) células tinham material em falta (del) do 
cromossoma 8 (8) da banda p23.1 à extremidade do braço p (pter), e uma duplicação 
(dup) de material do cromossoma 8 ((8)) envolvendo material da banda p23 à p21.1. 
Doze ([12]) células mostraram um cariótipo normal para uma rapariga ou mulher 
(46,XX). 

Genoma de Referência 

O projeto do genoma humano, um esforço internacional para sequenciar todo o 
genoma humano e mapear todos os seus genes, foi completado em 2003. 

Contudo, havia muitas lacunas na sequência e nos dados cartográficos, e desde 
então os cientistas têm trabalhado continuamente para identificar a informação em 
falta. Quando é identificada nova informação da sequência, os números dos pares de 
base de cada cromossoma mudam ligeiramente e, por conseguinte, os números dos 
genes individuais e duplicações podem mudar. 

Cada nova versão do genoma é frequentemente referida como 'Genoma de 
Referência'. De poucos em poucos anos é lançado um novo. A informação genética 
que é adicionada é baseada no Genome Reference Consortium (GRC) human (h) 
genome assembly que estava mais atualizado na altura em que o teste foi realizado. 
Portanto, poderá ver a sequência de ADN referida como hg19 (genoma humano 19) 
(no relatório genético do seu filho também pode ser referido como GRCh37), que foi 
divulgado em 2009, ou hg18, que foi divulgado em 2006. Quanto mais baixo for o 
número de hg, mais cedo terá sido divulgado. O genpma de referência mais rcente 
chama-se GRCh38/hg38 e foi divulgado em 2014. 

 

   Características mais comuns 

Cada pessoa com inv dup del 8p é única e terá preocupações médicas e de 
desenvolvimento diferentes, mas as características mais prováveis e/ou aquelas que 
são as mais suscetíveis de fazer a diferença para a saúde ou desenvolvimento de 
uma criança são:  

█ Algum grau de atraso no desenvolvimento 

█ Algum grau de perturbação da aprendizagem 

█ Atraso na fala e na linguagem ou ausência da fala 

█ Tónus muscular baixo (hipotonia) 

█ Alterações estruturais do cérebro 

█ Uma malformação cardíaca, que muitas vezes se resolve naturalmente 

█ Dificuldades de alimentação 
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█ Um "aspeto" reconhecível para a cabeça e rosto 

Características que normalmente não são óbvias à nascença, mas que podem 
desenvolver-se durante a infância incluem: 

█ Curvatura da coluna vertebral (Escoliose) 

█ Flexos nas articulações, que dificultam o movimento 

Outras características 

Muitas outras características têm sido notadas na literatura médica e entre os 
membros da Unique. Algumas são conhecidas por serem geralmente mais comuns 
em crianças com doenças cromossómicas; outras podem, de facto, não estar 
relacionados com a doença cromossómica. Mesmo assim, porque ocorreram noutras 
pessoas com inv dup del 8p, pode-se esperar que os pediatras do seu filho estejam 
especialmente atentos a elas. Estas incluem: 

█ Um palato alto/arqueado 

█ Desenvolvimento dentário anormal 

█ Alterações dos olhos 

█ Alterações dos braços, pernas, mãos ou pés, incluindo pé boto 

█ Hérnias na virilha ou no umbigo 

█ Intestinos mal posicionados 

█ Alterações dos rins, sistema urinário e bexiga 

█ Anca deslocada ou ancas que se deslocam facilmente 

█ Fusão precoce das placas ósseas do crânio 

█ Puberdade (precoce)  

█ Esofagite eosinófila 

█ Comportamentos do tipo autismo e hiperatividade 

█ Excesso de baba 

(Feldman 1993; de Die-Smulders 1995; Guo 1995; Tonk 2001; Fisch 2011; 

García-Santiago 2015; Akkurt 2017; Unique) 

Gravidez e Nascimento 

Ao passo que muitas gravidezes prosseguiram sem complicações, cerca de 
metade dos membros do Unique relataram ter preocupações durante a 
gravidez (incluindo 16/30 membros que responderam a esta pergunta no 
inquérito de 2017/18). 

Os relatos mais comuns foram de achados invulgares durante as ecografias e 
redução do crescimento no útero (restrição do crescimento intra-uterino (IUGR)). 
Várias mães disseram-nos que sofreram hemorragias durante a gravidez; outras 
relataram que o bebé não se mexia tanto quanto o esperado (redução do movimento 
fetal). Algumas mães transportaram uma quantidade invulgarmente grande 
(polihidrâmnios) ou pequena (oligohidrâmnios) de líquido amniótico e vários 
membros reportaram um cordão umbilical com apenas dois vasos sanguíneos, em 
vez dos habituais três. Houve alguns casos de hipertensão arterial ou pré-eclâmpsia. 
Uma mãe da Unique teve um descolamento parcial da placenta (separação da 
placenta da parede do útero). 
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“Uma gravidez completamente normal e saudável. Ela estava de apresentação 
pélvica até às 38 semanas, por isso pensamos que poderíamos ter problemas, mas 
no final ela virou-se.” - inv dup del 8p (p11) 

“[As ecogafias ao longo da gravidez mostraram] fluido no cérebro, Síndrome de 
Dandy Walker (DWS), ausência de corpo caloso, um coração aumentado e hidropisia 
fetal. Parecia que encontravam algo novo a cada ecografia. Estávamos preparados 
para que a nossa filha precisasse de um shunt adaptado pouco depois do 
nascimento, mas quando nasceu não tinha fluido no cérebro e nenhum sinal de 
DWS.” - inv dup del 8p (p11) 

“Movimentos limitados, pouco líquido amniótico, fluxo diastólico invertido no cordão 
umbilical. Ela já não estava a crescer.” - inv dup del 8p (p21) 

“Nada de anormal na gravidez.” - inv dup del 8p (p21) 

Na série Unique, 14/44 mães que nos falaram da duração da gravidez entraram em 
trabalho de parto prematuro entre as 32 e 36 semanas. Várias mães disseram 
também que o parto progrediu muito rapidamente - há um caso na literatura que 
apoia isto (Chen 2016). 
Foi necessária uma cesariana para o parto de um terço dos bebés (inquérito 2017/18), 
muitas vezes devido a história anterior de parto por cesariana ou devido ao 
posicionamento, mas por vezes devido a complicações como a pré-eclâmpsia ou 
preocupações devido à IUGR. 

Bebés recém-nascidos 

A maioria dos bebés apresentou alguns sinais de 

dificuldade ao nascer. Doze bebés da Unique tiveram 

dificuldades respiratórias e muitos necessitaram de 
ventilação imediata e temporária; quatro tiveram 
episódios de apneia (períodos em que a respiração pára, 
frequentemente durante o sono). 

Outras dificuldades notáveis incluíram catorze bebés que tinham icterícia, foi 
frequentemente descrita como graves e exigiu fototerapia. Há também um relato de 
um menino com icterícia grave que só se resolveu aos quatro a seis meses de idade 
(Santiago 2014; Unique). 

Doze pais da Unique descreveram os seus recém-nascidos como "anormalmente 
inativos e plácidos", uma característica que pode alertar os médicos para uma 
perturbação do desenvolvimento. 

As dificuldades de alimentação foram também particularmente comuns (ver 
Alimentação). 

“A icterícia era moderada. As dificuldades respiratórias desenvolveram-se 
rapidamente e, após um evento de apneia, foi entubado aos três dias de idade.” - 
inv dup del 8p (p11) 

“Icterícia ligeira. De resto, minúscula mas saudável.” - inv dup del 8p (p11) 

“Tinha uma ligeira icterícia, que não precisou de tratamento. Tive um parto natural e 
a pontuação Apgar foi de 10 ao 1º e 5º minutos. Foi colocado numa unidade de 
cuidados especiais neonatais (UCEN) para ser mantido quente, sere m 
monitorizados os níveis de açúcar e certificarmo-nos de que estava a fazer a 
digestão corretamente. Passou quase três dias na UCEN e regressou a casa.” - inv 
dup del 8p (p11) 
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“Não era tão ativo e parecia realmente descontraído e calmo.” - inv dup del 8p (p11) 

“Quando nasceu, o choro dele era quase inaudível. A mãe teve de o manter num 
berço mesmo ao lado da sua cama para o poder ouvir. Ela observava-o muitas vezes 
a respirar e reparava que ele deixava de respirar e depois ofegava por ar.” - inv dup 
del 8p (p12) 

“A icterícia era muito má. Ela esteve nas máquinas de luz em casa durante quase 
duas semanas.” - inv dup del 8p (p21) 

Crescimento 

A maioria dos bebés têm peso normal ou ligeiramente baixo à nascença. 

O peso médio à nascença de bebés da Unique com inv dup del 8p foi de 2,92kg, com um 
intervalo de 1,42kg a 4,2kg. Os bebés mais pequenos eram os que nasciam 
prematuramente. 

As dificuldades de alimentação nos primeiros meses podem levar a um 
abrandamento do ganho de peso em relação ao comprimento. Cerca de dois terços das 
crianças da Unique (inquérito 17/29) foram descritas pelos pais como tendo um atraso 
no crescimento, que foi normalmente ligeiro a moderado. As crianças são 
frequentemente ligeiramente baixas e abaixo do peso para a sua altura; algumas 
crianças são altas e acima do peso médio para a sua idade (Taylor 1977; Mitchell 
1994; de Die-Smulders 1995; Masuda 2002; Vermeesch 2003; Hand 2010; Unique). 

Alimentação 

As dificuldades de alimentação precoce eram quase 

universais na série da Unique. 

Muitas vezes estas dificuldades são ligeiras e temporárias, 
mas por vezes são duradouras, exigem tratamento e 
podem ser graves. As preocupações devem ser tomadas 
em consideração no início e deve ser procurado apoio 
alimentar especializado e qualificado. 

Muitas mães tentaram amamentar mas geralmente o bebé não conseguia agarrar, 
estava demasiado sonolento, cansado rapidamente, não tinha reflexo de sucção ou 
ainda não era capaz de coordenar a sucção, a deglutição e a respiração. Algumas 
mães foram capazes de amamentar, mas o aumento de peso tendeu a ser 
dececionante. Pelo menos 15 bebés da Unique precisaram de ser alimentados através 
de uma sonda naso-gástrica (NG), que é passada pelo nariz até ao estômago (num 
caso após terem sido inicialmente alimentados através de uma orogástrica (OG), 
onde o tubo passa da boca para o estômago) e seis crianças tiveram de ser 
alimentadas diretamente no estômago através de um tubo de gastrostomia por um 
período temporário. Um bebé foi alimentado por um botão de gastrojejunostomia 
(GJ) (um tubo é colocado no estômago como com um tubo de gastrostomia mas a 
comida passa pelo estômago e passa através de um pequeno tubo diretamente para 
o intestino delgado). Por vezes a alimentação por tubo é necessária durante um 
período de tempo mais longo, e para algumas crianças permaneceu como uma 
medida mais permanente.  

A maioria dos bebés foi alimentado a partir de um biberão, embora alguns bebés 
com um freio da língua curto (em que a língua está presa ao chão da boca por uma 
ponte de tecido) ou uma fenda do palato tenham precisado de um alimentador 
adaptado, por exemplo, um biberão Haberman, e pelo menos para um bebé foi mais 
fácil amamentar. Engasgar-se, tossir e cuspir podem fazer com que até mesmo a 
amamentação com biberão seja uma experiência difícil. Tipicamente, as crianças 
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passaram tardiamente do biberão para um copo antigotejo ou uma colher utilizando 
líquidos espessos, e muitas só o conseguiram a meio da infância. 

Muitos bebés sofreram de refluxo, em que o alimento regressa frequente e 
forçadamente do estômago para cima, o que por vezes foi suficientemente grave 
para justificar o diagnóstico de doença de refluxo gastro-esofágico (DRGE). Os 
bebés podem ficar em risco de inalar fluidos, alimentos e saliva para as vias 
respiratórias ou pulmões (aspiração). Nalguns bebés, o refluxo foi suficientemente 
grave para travar o aumento de peso durante muitos meses. Há muitas medidas 
simples para controlar o refluxo, incluindo a posição semi-direito para as refeições e 
a utilização de um berço com a cabeceira levantada; o seu médico pode prescrever 
espessantes e medicamentos para ajudar a refeição a permanecer em baixo e 
contrariar qualquer efeito da acidez no tubo alimentar. Se isto não for suficiente, uma 
operação cirúrgica chamada fundoplicatura pode melhorar a ação da válvula, como 

foi o caso de três bebés da Unique. Este procedimento implica envolver a parte superior 
do estômago à volta do fundo do esófago e cosê-lo no seu lugar. Ao mesmo tempo, o 
buraco no diafragma através do qual o esófago passa é apertado. 

Algumas crianças da Unique receberam um diagnóstico de esofagite eosinofílica, 
cujos sintomas se assemelham ao refluxo mas não há resposta à medicação de 
refluxo (ver esofagite eosinofílica). 

“Ele tem um tubo NG desde o nascimento. Também teve DRGE e ainda toma 
pequenas doses do medicamento. Estão a considerar colocar uma PEG, mas 
decidiram que era uma cirurgia demasiado perigosa para ele, tendo em conta os 
outros problemas.” - inv dup del 8p (p11), 15 anos 

“Lutou para se agarrar para amamentar, mas fê-lo com protetores de mamilos. Foi 
inicialmente alimentado através de um tubo NG durante os primeiros quatro dias, de 
modo que não teve de gastar qualquer energia para obter as calorias, mas uma vez 
que estava a alimentar-se bem tanto do biberão como do peito, o tubo foi removido. 
Teve de ser alimentado frequentemente, pois era tão pequeno e o aumento de peso 
no primeiro ano foi lento.” - inv dup del 8p (p11), 2 anos 

“Ela cuidou dela como uma campeã - exclusivamente amamentada por seis meses.” - 

inv dup del 8p (p11), 3 anos 

“Mais sucesso com o aleitamento materno do que com um 
biberão. Fomos seguidos algumas vezes por um consultor de 
lactação que o pesava durante as mamadas, as quais tinham 
de durar 45 minutos para que ele conseguisse pelo menos 2-3 
oz porque se cansava tão facilmente. Ele foi capaz de 
amamentar com sucesso e fê-lo até aos 20 meses, altura em 
que fomos desencorajados a continuar a amamentar pelo 
gastroenterologista que o seguia pelo o refluxo ácido e a 
dificuldade no aumento de peso. Na minha opinião esta não foi 
a melhor decisão para ele, uma vez que continua a ter 
dificuldades de alimentação tanto com líquidos como sólidos.” - 
inv dup del 8p (p11) 

“Teve refluxo nos primeiros meses ao tentar aumentar o volume das refeições. Aos 
seis meses teve metade das refeições por bomba durante a noite, o que ajudou 
muito, e começou a engordar. Aos cinco anos e um mês fez uma fundoplicatura de 
Nissen, que funcionou muito bem. A mãe queria que tivesse feito há muito tempo. 
Aos 10 anos ainda é  alimentada por gastrostmia com três refeições em bólus por 
dia. Consegue beber quando quer, mas a coordenação dela é muito pobre.” - inv dup 
del 8p (p11) 

19 meses 
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“Em criança, teve graves problemas de deglutição e sucção. Ela também tinha 
refluxo grave e um bloqueio no estômago (estenose pilórica) que impedia o 
estômago dela de esvaziar para os intestinos suficientemente rápido para 
acompanhar a taxa de alimentação. Aspirou líquidos três vezes (duas vezes pela 
boca e uma com o tubo NG) e engasgou-se e parou de respirar. Ela precisou de 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e tem danos cerebrais menores 
(possivelmente devido à perda de oxigénio). Aos dois meses, foi operada para 
colocação do tubo G, fundoplicatura de Nissen e piloromiotomia. Isto resolveu o 
problema do refluxo e asfixia. O tubo G foi retirado quando ela tinha três anos de 
idade. Aos cinco anos, ela não mastiga comida; come apenas puré e bebe de um 
copo antigotejo.” - inv dup del 8p (p11) 

“No início parecia um bebé muito normal. Aos quatro dias, foi hospitalizado porque 
não conseguia comer e estava muito fraco. Durante as primeiras cinco semanas, 
foi alimentado através de um tubo NG. Uma manhã ele surpreendeu os pais ao 
puxar o tubo para fora e começar a beber como um bebé normal. Ele bebe leite 
especial. Aos 16 meses ainda não come alimentos sólidos, mas gosta de pôr os 
dedos e polegares na boca. Vamos visitar um especialista em alimentação.” - inv 
dup del 8p (p12) 

“Ela teve cólicas e refluxo e o desmame foi muito difícil. Engasgava-se com comida 
em puré e vomitava até ter mais de um ano de idade. Não precisávamos de tubos. 
Tratada com Gaviscon e osteopatia craniana.” - inv dup del 8p (p21) - 4 anos 

 

A maioria das crianças achou difícil mastigar e evitou alimentos duros e grumosos. 
Independentemente da idade, muitas precisaram de ter puré ou puré de alimentos. 
Às famílias deveria ser oferecida terapia ocupacional ou de fala para abordar estes 
problemas, mas é provável que a dieta permaneça, na sua maioria, mole. Algumas 
crianças e adultos mais velhos preferiram alimentar-se com os dedos e usar uma 
colher com apoio. 

A alimentação de bebés sem uma doença cromossómica é normalmente uma 
experiência agradável. Para bebés com dificuldades de alimentação precoce, pode 
tornar-se stressante e algumas crianças que ultrapassaram as suas dificuldades de 
deglutição, refluxo ou mastigação tornam-se, no entanto, avessas à comida. 
Pergunte ao seu médico de família, auxiliar de saúde, terapeuta da fala ou pediatra 
sobre clínicas especializadas em alimentação para ajudar com o cenário 
“consegue comer, não come" que pode então desenvolver-se. 

A obstipação é um problema comum em crianças com doenças cromossómicas, 
exacerbado pelo baixo tónus muscular das crianças, relativa inatividade e a sua 
pequena ingestão de alimentos e fluidos. Com algumas exceções, não houve 
evidência de doenças subjacentes do intestino, mas a maioria das crianças da 
série Unique tomava regularmente medicação para amolecer as fezes, como o 
Movicol, e/ou estimular a ação intestinal, como a Lactulose. Adaptar a dieta do seu 
filho pode também proporcionar algum alívio e as crianças podem beneficiar de 
enemas se os sintomas forem particularmente graves. 
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“Ver um nutricionista ajudou muito. A obstipação é agora 
gerida através da dieta. Ela come apenas puré, mas 
adicionámos-lhe alimentos ricos em fibras moídas para a 
ajudar a manter os movimentos intestinais diários e fez 
uma enorme diferença na sua saúde geral e hábitos de 
sono. Ela come comida caseira que nós fazemos em puré 
ela também toma diariamente um laxante. O refluxo foi 
gerido cirurgicamente.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos   

“Ela não consegue mastigar, por isso engasga-se com a 
comida se não for picada, e também não consegue 
realmente morder bem. Agora ela é mais velha, não quer comer certos alimentos e 
recusa-os. Não me preocupa, uma vez que ela própria está a adaptar-se à 
situação, mas mesmo assim fico nervosa quando se engasga. Existem problemas 
neurológicos entre o cérebro e o intestino: faltam-lhe os estímulos nervosos 
necessários para evacuar o intestino, pelo que tem de usar supositórios.” - inv dup 
del 8p (p21), 16 anos 

Aparência 

Os pais podem notar semelhanças entre os seus filhos e outros com inv dup 

del 8p. 

Todas as crianças são indivíduos e quaisquer características dismórficas 
(invulgares) podem ser subtis, mas as características faciais típicas incluem: uma 
testa alta, arredondada e proeminente; um rosto redondo ou quadrado; um nariz 
virado para cima; um lábio superior fino e um pouco "amuado" no lábio inferior; um 
pequeno maxilar inferior, que em algumas crianças pode ser aormalmente pequeno 
(micrognatia) e/ou recuado (retrognatia); um queixo pontiagudo; e orelhas grandes 
com uma forma invulgar. Algumas crianças têm olhos muito espaçados e podem ter 
pregas cutâneas  cobrir o canto interior do olho (epicanto). Algumas destas 
características faciais típicas podem não ser óbvias à nascença, mas desenvolver-
se durante o primeiro ano de vida. Entre os adultos, tornam-se frequentemente 
menos pronunciadas. 

Muitas crianças também têm cabelos secos e encaracolados que parecem recuar 
das têmporas. Alguns pais mencionam que o filho tem uma pele altamente sensível 
e alguns têm pêlos corporais em excesso. 

As crianças têm normalmente também um pescoço curto; uma parte superior do 
corpo longa; braços e pernas delgadas; e mãos pequenas com dedos longos e 
afunilados.  Há alguma evidência de que estas características podem ser menos 
comuns naqueles com mosaicismo inv dup del 8p (Barber 1994; de Die-Smulders 
1995; Vermeesch 2003; Hand 2010; Unique).

7 anos 
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Desenvolvimento: sentar, mover-se, andar (capacidades 
motoras brutas) 

É de esperar um atraso no atingimento de metas de 
desenvolvimento, tais como manter a cabeça erguida e 
sentar-se, embora exista uma vasta gama de capacidades 
potenciais (ver testemunhos abaixo). 

Apesar de todas as crianças das famílias Unique que 
completaram o inquérito (29/29) terem sofrido algum atraso, a 
maioria das crianças caminhou curtas distâncias com apoio 
desde o início a meio da infância, embora muitas vezes 
tenham precisado de ajudas como talas, botas de apoio ou 
um andarilho, e muitas ficaram dependentes de uma cadeira 

de rodas para andar ao ar livre e, mais tarde, como adultos. Um corrimão de mão 
pode ajudar a enfrentar escadas e pelo menos uma rapariga usou um fato de 
compressão de lycra para ajudar na mobilidade. 

Tipicamente, as crianças da Unique têm um fraco sentido de equilíbrio e 
coordenação e o seu controlo da parte superior do corpo impediu-as de gatinhar.  
O seu tónus muscular tende a flutuar e muitos tiveram dificuldade em manter-se 
sentados ou em pé sem apoio durante muito tempo. Foi registado um quadro 
semelhante entre a base de dados da Unique de famílias afetadas pelo inv dup del 
8p e a literatura médica (Guo 1995; Vermeesch 2003; García-Santiago 2015; 
Unique). 
 

A série Unique mostrou que as crianças geralmente sorriem 
entre um e seis meses; rebolam entre dois meses e três anos; 
sentam-se entre 9 meses e três anos e meio; gatinham ou 
arrastam-se entre os 9 meses e três anos; muitas vezes 
preferiam arrastar-se sentados ou rebolar a gatinhar; e 
caminham, geralmente com apoio, entre 18 meses e cinco anos. 
Deve notar-se que as crianças podem não alcançar algumas ou 
todas estas metas ou podem alcançá-las muito mais tarde. 

Subjacente a esta mobilidade limitada está um quadro misto de 
fraqueza/flacidez (hipotonia) e tensão excessiva dos músculos 
esqueléticos. A hipotonia parece afetar predominantemente a 
parte superior do corpo em crianças com inv dup del 8p, 
causando dificuldades na estabilidade do tronco e abdominal. A 
hipotonia melhora geralmente no final da infância, mas 
normalmente não desaparece. Com o tempo, as crianças podem 
também desenvolver tónus muscular progressivamente aumentado (hipertonia) nas 
pernas e articulações bem contraídas (flexos) e muitos necessitam de fisioterapia 
regular, por vezes em água (fisioterapia aquática), e alongamento passivo para se 
manterem o mais flexíveis possível. Vários pais mencionaram também que os 
serviços de um quiroprático foram benéficos.  

Cerca de um quarto dos pais da Unique disseram-nos que o filho teve movimentos 
musculares involuntários (espasmos). Os espasmos são causados por um aumento 
do tónus muscular. Em pelo menos um caso, estes pioraram com a idade. 
Espasmos menores que afetaram uma mulher de 20 anos foram controlados com 
medicamentos. 
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Algumas crianças têm encurtamento dos tendões de Aquiles e 
dos músculos isquiotibiais e precisam de uma pequena 
operação cirúrgica para os libertar, embora a experiência nos 
casos dos adultos sugira que o problema pode persistir apesar 
da cirurgia. Algumas crianças mais velhas registaram uma 
regressão na mobilidade (Gorinati 1991; Barber 1994; de Die- 
Smulders 1995; Masuda 2002; García-Santiago 2015, 
Unique). 

“Ela consegue sentar-se durante períodos de tempo muito 
curtos (um minuto no máximo) se for colocada numa posição 
sentada, mas não consegue colocar-se numa posição 
sentada. Ela consegue rebolar para o lado, mas não de volta. 
Ela já se dobrou para a frente algumas vezes, mas depois fica 
presa e não consegue voltar sem ajuda. Ela teve Personal 
Trainer (PT) a partir de algumas semanas de idade e Terapia Ocupacional (TO) a 
partir dos seis meses. Ela ainda recebe ambos agora na escola.” - inv dup del 8p 
(p11), 8 anos 
 

“Ela conseguia rebolar e sentar-se sozinha aos 9 meses, 
e deu os primeiros passos aos 21 meses. Ela nunca 
gostou de gatinhar. Após uma grande ajuda profissional 
ela conseguiu levantar-se do chão sozinha quando tinha 
quatro anos. Agora ela consegue fazer caminhadas, 
inclusive em terrenos montanhosos. Ela também 
consegue correr, mas o estilo de corrida dela não é 
perfeito. Ela é muito forte.” - inv dup del 8p (p11), 9 anos 

“Ela começou a sentar-se com cerca de quatro anos, 
mas apenas por um curto período de tempo devido a um 
controlo muscular deficiente, e só vai rebolar de um lado 
para o outro.” - inv dup del 8p (p11), 8 anos 

“Ele raramente moveu as pernas desde o nascimento 
aos três meses e nunca as chutou ou levantou. Passou 
de estar de barriga a sentar aos 15 meses, gatinhar aos 18 meses e andar aos 30 
meses e preferia gatinhar quando lhe doíam as pernas. Embora consiga andar, 
cansa-se rapidamente e facilmente e tem um fraco sentido de equilíbrio. Caminha 
frequentemente sobre os dedos dos pés, especialmente quando está demasiado 
estimulado. O seu lado direito é muito mais fraco do que o esquerdo e, por isso, 
descai para a direita e arrasta-se. Tem havido um enfraquecimento com a idade ou 
fadiga e ele faz muito esforço pra andar. Ele tem hipotonia na parte superior do 
corpo (os ombros, braços e tronco parecem realmente soltos) e é hipertónico nos 
pés, tornozelos e joelhos. Tem PT privado uma vez por semana, bem como na 
escola duas vezes por semana, e fez hipnoterapia dos 9 meses aos 10 anos, o que 
teve o impacto mais positivo nas suas necessidades de marcha, fala, e sensoriais.” - 
inv dup del 8p (p12), 13 anos  
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“Tinha 15 meses quando andou pela primeira vez, mas aos 
seis anos corre, salta no seu trampolim, sobe e desce 
escadas sem problemas e é muito ativa, embora o progresso 
seja lento.” - inv dup del 8p (p12), 6 anos 

“A nossa filha tem tido muitos contratempos, desde o seu 
problema cardíaco a uma convulsão que a deixou com lesões 
cerebrais moderadas. Ela teve de recomeçar tantas vezes. 
Ela nunca pára de lutar e consegue agora sentar-se sem 
ajuda. Ela tem TO e PT diariamente.” - inv dup del 8p (p21),    
8 anos 

“A marcha independente está atrasada mas ela consegue andar a segurar um dedo 
e está a gatinhar.” - inv dup del 8p (p21), 2 anos 

“Aos 11 anos adorava nadar e dançar mas não conseguia andar de bicicleta nem 
jogar jogos com bola e tinha um mau equilíbrio.” - inv dup del 8p (p21) 

“A mobilidade tem sido sempre um problema. Ela rebolou aos seis meses, 
conseguiu sentar-se aos 10 meses, gatinhou aos 14 meses e andou aos 20 meses. 
Um quiroprático fez uma diferença fenomenal - ela passou de um bebé flácido a 
andar em 14 semanas. A resistência é um grande problema. Após um máximo de 
cinco a 10 minutos, ela está exausta e cai muito.” - inv dup del 8p (p21) 

“Ela é capaz de andar de triciclo desde há três anos e meio. Aos 9 anos, andou num 
triciclo de tamanho adulto e, embora o seu equilíbrio tivesse melhorado, ainda assim 
cai com regularidade.” - inv dup del 8p (mosaico) 

Desenvolvimento: uso e coordenação das mãos (coordenação 
motora fina) 

Um atraso no desenvolvimento da utilização das mãos e da coordenação mãos-
olhos foi observado na maioria das crianças. 

Estas habilidades são essenciais para tarefas como segurar uma garrafa, usar 
talheres, brincar com brinquedos e prender roupa. Um número significativo de pais 
notou que o seu filho teve dificuldades em agarrar objetos durante um longo período 
de tempo e algumas crianças mostraram relutância em usar as mãos ou preferência 
por usar a pinça. Os pais sugerem que as articulações hipermóveis nos dedos e 
polegares, hipotonia e alterações das mãos contribuíram 
frequentemente para as dificuldades (ver Mãos e Pés). 
Estes fatores podem tornar difícil segurar um biberão e, 
mais tarde, os talheres e contribuíram para que bebés e 
crianças necessitassem de ajuda na alimentação durante 
longos períodos de tempo.  

As capacidades motoras finas podem melhorar com a 
idade, mas as crianças, adolescentes e adultos precisam 
geralmente de ajuda para realizar tarefas diárias de 
cuidados pessoais. A intervenção precoce com terapia 
ocupacional para estimular a utilização das mãos pode 
revelar-se benéfica (Unique). 

“Ela consegue pegar em brinquedos grandes e movê-los de 
uma mão para a outra. O domínio que tem é bom, mas ela 
tem dificuldade em largar os objetos. A coordenação dela é 
muito pobre.” - inv dup del 8p (p11), 8 anos 
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“As capacidades motoras finas dela estão afetadas. A hipermobilidade implica que 
as suas mãos fiquem fechadas e os dedos enrolados. As mãos dela ficam 
facilmente viradas para baixo, mas não para cima.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos 

“No infantário ensinaram-na a comer com um garfo/faca e uma colher. Ela come 
sozinha, mas nós cortamos sempre o pão, a carne, etc., em pedaços mais 
pequenos [para evitar a asfixia].” - inv dup del 8p (p11), 9 anos 

“As capacidades motoras finas estão a melhorar, mas ainda incapaz de escrever 
cartas. Sabe desenhar formas e escrever algumas letras, mas a escala é grande. 
Ainda a trabalhar na utilização de tesouras.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos 

“Aos 21 meses consegue bater palmas e alcançar os brinquedos. Utiliza os dois 
lados do corpo de forma igual e simultânea.” - inv dup del 8p (p11) 

“Aos 18 meses tem muito bom controlo manual e usa muito bem a pinça.” - inv dup 
del 8p (p11), 18 meses 

“Tem dificuldade em segurar lápis e talheres. Algumas 
dificuldades devem-se à espasticidade; outras à fraqueza 
muscular.” - inv dup del 8p (p12), 13 anos 

“Dificuldades com capacidades motoras finas. Ela não 
consegue escrever, apertar botões ou fechos de correr ou 
brincar com objetos complicados.” - inv dup del 8p (p21), 4 
anos 

Ela consegue segurar e atirar coisas mas não consegue fazer 
coisas como desenhar. - inv dup del 8p (p21), 8 anos 

“As palmas das mãos, salpicos no banho, alcança os objetos e transfere-os de mão 
em mão.” - inv dup del 8p (p21), 22 meses 

 

Capacidade de aprender 
As crianças com inv dup del 8p precisam tipicamente de apoio com a 
aprendizagem e em muitos casos esta pode ser considerável. 

Embora haja crianças que têm apenas um ligeiro atraso na aprendizagem, estas 
parecem ser a exceção e muitas têm uma deficiência grave a profunda. Há alguma 
evidência que sugere que aqueles com uma menor duplicação ou mosaicismo 
podem ser menos gravemente afetados do que aqueles com duplicações maiores 
(Fisch 2011; García-Santiago 2015; Unique). 

Algumas crianças da Unique aprenderam a contar, desenhar, ler, usar um interruptor ou 
teclado, ou operar um iPad; uma criança de sete anos -a rapariga velha começou a 
aprender a escrever palavras simples utilizando tecnologia adaptativa. Para outros, a 
aquisição da maioria ou de todas estas competências não se revelou possível ou 
relevante. Quase universalmente os pais também mencionaram que o seu filho é  
reticente a adquirir novas aptidões. Muitos sentiram que a capacidade de 
aprendizagem do seu filho tinha melhorado com a idade, embora outros sentissem 
que a capacidade de aprender atingiu um certo nível plateau ou, ocasionalmente, 
regridiu. 
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Algumas crianças frequentaram uma creche (normal) 
antes de começarem a escola, por vezes com programas 
de intervenção precoce. A informação que temos das 
famílias Unique sugere que, uma vez iniciada a sua 
educação formal, a maioria das crianças teve mais 
sucesso com a educação especial, quer dentro de uma 
unidade ou com apoio 1:1 numa escola normal ou numa 
escola especial. Algumas crianças foram 
subsequentemente transferidas de uma escola especial 

para uma escola normal. Algumas crianças foram educadas em casa. 

Alguns pais salientaram particularmente que o seu 
filho apreciava o lado social de frequentar a escola. As 
interações com os seus pares e professores foram 
consideradas extremamente benéficas. Alguns 
sentiram que os seus filhos beneficiaram 
significativamente da interação com os seus pares ou 
irmãos "normais" num ambiente de integração, pelo 
menos para alguns dos horários ou durante os 
intervalos, embora isto não seja possível para todos. 

As famílias descrevem nos seus filhos pontos fortes 
semelhantes: a sua sociabilidade, capacidade de se 
envolverem com outras pessoas, sentido de humor, 
curiosidade determinação, todos eles os ajudaram a 
aprender. Como grupo, estavam mais interessados 
em interagir com pessoas do que com objetos. Algumas crianças têm aptidão 
musical e especialmente boas a cantar, de modo que a terapia musical foi útil. Uma 
criança com atingimento grave cantava num coro. 

A intervenção precoce foi importante para melhorar a capacidade de resposta e a 
prontidão, e foi necessária consistência e prática regular diária ou semanal para que 
as competências fossem mantidas. No Reino Unido, pode ser emitido um plano 
personalizado de educação, saúde e cuidados (CES) após uma criança ter sido 
submetida a uma avaliação das necessidades do CES. Este documento 
juridicamente vinculativo assegura que as disposições educacionais, sanitárias e 
sociais consideradas necessárias para apoiar as necessidades de uma criança 
sejam entregues (anteriormente, era emitida uma declaração de necessidades 
educacionais especiais para crianças com dificuldades de aprendizagem). A Unique 
tem um guia dedicado à "Educação" na secção de guias práticos para famílias do 
nosso website (Nevin 1990; Yenamendra 1999; Masuda 2002; Hand 2010; 
Vermeesch 2003; Fisch 2011; García-Santiago 2015; Unique). 

“A nossa filha tem graves dificuldades de aprendizagem. Frequentou um infantário 
especial e uma escola primária antes de ir para uma escola secundária normal,  
embora tenha sido necessária muita negociação. Achámos a inclusão na escola 
normal com o apoio uma experiência muito positiva - ajudou certamente a sua saúde 
mental. Foi também exposta a um currículo muito mais amplo e ajudou a 
desenvolver o vocabulário dela e a capacidade musical. Depois do 16º ano, 
educámo-la em casa com um orçamento individual e um currículo centrado na 
pessoa. Isto ajudou a transição dela para a vida adulta. Ela terminou agora o plano 
EHC e fez a transição para serviços para adultos.” - inv dup del 8p (p11), 22 anos, 
Reino Unido 

“O nosso filho tem 11 anos com uma idade cognitiva aproximada de dois anos. Teve 
sempre um professor de apoio a tempo inteiro 1:1. Frequentou um infantário e no 

11 
anos 
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ano de acolhimento passou dois dias na nossa escola local e três dias numa escola 
especial centrada nas deficiências físicas, com o mesmo 1:1 com ele durante toda 
a semana em ambos os locais. No 2º Ano, reduziu os dias de integração para um 
por semana e no 6º Ano reduziu o tempo de integração para duas horas por 
semana (participação na assembleia geral e educação física). 
A escola principal era muito boa a marcar o seu horário, pelo que as disciplinas não 
académicas eram no dia em que frequentava. O meu conselho seria obter o melhor 
Plano EHC que conseguir, ser muito específico, utilizar ajuda jurídica. Tenha uma 
mente aberta em relação às escolas. Uma colocação dividida deu ao nosso filho 
amigos locais e à nossa família alguma normalidade dentro de uma escola normal, 
e ele poderia ir à escola com os seus irmãos. A escola especial tem liderado a 
educação e apoiado a escola normal. Embora ele tenha feito bons progressos 
inicialmente, esta tem sido planificada desde os seus cerca de cinco anos de idade. 
Não houve progressos significativos desde então, embora eu diria que a sua 
personalidade tem crescido. A fisioterapia tem sido boa, mas a terapia ocupacional 
de integração sensorial tem sido a terapia que se destaca cognitivamente.” - inv dup 
del 8p (p11), 11 anos, Reino Unido 

“No último ano, ela foi para uma escola de ensino normal juntamente com os seus 
irmãos. Aprende muito estando com outras crianças. Lentamente, passo a passo a 
aprendizagem da nossa filha vai melhorando em todos os aspetos da sua vida. Foi 
muito importante para ela ir para um infantário/escola especial nos primeiros anos: 
ensinaram-lhe competências como a língua e a capacidade de comer e beber 
sozinha. No último ano, ela frequentou uma escola normal. Dois professores 
trabalham com ela e outro rapaz com autismo. Ela gosta muito de frequentar a 
mesma escola que o seu irmão e a sua irmã - ela corre para eles quando os vê no 
pátio da escola. Os seus irmãos também gostam de estar na mesma escola que ela e 
ela aprendeu muito a estar com as outras crianças. Ela está com as crianças da sua 
idade no desporto, arte e música. Penso que a combinação tem sido muito boa.” - inv 
dup del 8p (p11), 9 anos, Europa 
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A experiência de uma família do sistema educativo nos EUA..... 

A nossa filha "L" foi educada exclusivamente em salas de aula de educação especial, até este 
ano, quando começou a frequentar o jardim-de-infância normal durante parte do dia para aulas 
de matemática e alfabetização. Ela aprende por audição, pelo que todos os testes e ensino 
precisam de ser apresentados auditoriamente. Ela sai-se menos bem quando precisa da visão 
para aprender algo novo. Adora tarefas que envolvam leitura/ escrita/números/letras, mas 
detesta trabalhar as capacidades motoras finas e brincar com brinquedos. Ela também está 
muito motivada quando a tarefa vai ajudar alguém de quem gosta. 

Vivemos nos EUA e não foi difícil conseguir um apoio educativo; no entanto, foi um desafio 
fazer com que contivesse objetivos académicos, bem como objetivos funcionais, e conseguir L 
num programa que a desafiasse. Ela é cognitivamente mais avançada do que é fisicamente 
capaz. Ela sai-se muito bem quando são feitas adaptações para as suas deficiências (tanto 
sensoriais como motoras) e desde que tem um sistema de comunicação, percebemos que a 
cognição dela é muito mais avançada do que pensávamos. Embora L não possa usar as mãos 
para escrever/desenhar, tem estado a usar um lápis alternativo para escrever (começando uma 
semana depois de fazer sete anos). Na sua primeira utilização, soletrou o seu nome. Agora, ela 
sabe soletrar o seu nome, mãe/ pai e várias palavras visuais; ela também é capaz de 
reconhecer os dias da semana, palavras coloridas, palavras visuais e números/letras. Ela 
também pede canções que quer ouvir escolhendo a primeira letra dessa canção. 

Fizemos um grande esforço para que os professores utilizassem o seu sistema de comunicação 
na aula. Também trabalhámos arduamente com terapeutas privados na procura de apoios 
tecnológicos de assistência que permitissem a L participar em atividades educativas normais. 
Tem feito uma enorme diferença que ela possa comunicar agora. Ela precisa de um apoio 1:1 
para a escola, para comunicar e manter em segurança e ajudá-la nas atividades necessárias 
para a vida diária. 

A capacidade de aprendizagem de L melhorou com o tempo. Quando ela era bebé, parecia que 
se tinha afastado. Isso já não acontece. Também tivemos muitas dificuldades em conseguir 
medir o que ela compreendia ou estava a aprender antes de começar a comunicar com a sua 
Organização Pragmática de Exibição Dinâmica (PODD). Além disso, até ter conseguido o seu 
tubo G, ela estava com peso a menos. Vimos enormes progressos académicos quando teve 
mais de um ano de boa nutrição sem quaisquer cirurgias, aprendeu a andar muito bem e 
começou a concentrar-se noutras coisas. Além disso, os seus professores têm sido excelentes. 
Ela está atualmente a passar por um surto de crescimento de aprendizagem com enormes 
progressos em todas as áreas. Penso que é uma combinação de nós finalmente descobrirmos 
como ela aprende melhor, sendo ela capaz de comunicar connosco e também estando 
fisicamente bem. 

Ela é muito sociável e distrai-se com questões médicas que afetam os outros na sua sala de aula. 
Esperamos que quando ela começar na sua nova escola, onde as crianças não sejam tão frágeis 
do ponto de vista médico, ela seja capaz de se concentrar melhor. 

A fisioterapia (dos quatro meses até à apresentação) ajudou significativamente no reforço e no 
ensino da utilização correta do seu corpo. Ela estava muito motivada para acompanhar os 
irmãos e acredito que a sua determinação a levou a ser capaz de andar. Recomendo vivamente 
que trabalhe com um professor de visão para identificar a cor/contraste/tamanho correto, etc., 
para apresentar material educativo. Estas intervenções, desde os 11 meses de idade, 
melhoraram drasticamente a sua visão. Ela não conseguia localizar objetos ou encontrar coisas 
antes; agora ela vê muito bem as coisas em que está interessada. A terapia ocupacional é a 
área mais desafiante de L. Apenas não lhe interessa e ela não trabalha tanto para melhorar. O 
TO teve de encontrar formas pouco ortodoxas de a levar a aprender aptidões porque ela se 
recusa a brincar com brinquedos. A música também tem sido muito útil na ajuda à sua 
aprendizagem académica e no estabelecimento de ligações entre diferentes competências. - inv 
dup del 8 (p11) - 7 ano
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“O nosso filho tem uma idade cognitiva de cerca de cinco 
anos aos 13 anos. Consegue ler palavras simples da visão e 
parece gostar de ler textos simples, mas debate-se 
tremendamente com a matemática e não alcançou nenhuma 
outra meta. Ele tem um plano de educação individual (IEP), 
que foi muito difícil de obter inicialmente. Também queríamos 
uma ajuda 1:1 para ele, que tivemos de lutar para conseguir. 
Ele esteve num programa para a primeira infância dos três 
aos cinco anos de idade e teve uma intervenção precoce no 
Jardim de Infância durante dois anos. Esteve num Programa 
de Competências para a Vida desde o primeiro ao sétimo ano 
e continuará neste programa até ao liceu. Teve uma ajuda de 
1:1 em cada um destes cenários. Estes programas são 
realizados numa sala de aula autónoma dentro do ambiente escolar público (estatal). 
As suas capacidades de aprendizagem têm permanecido as mesmas ao longo do 
tempo. Teve uma série de terapias, incluindo hipnoterapia, o que foi surpreendente e 
teve um impacto positivo na sua fala, marcha e necessidades sensoriais.” - inv dup 
del 8p (p12), 13 anos, US 

“A sua dificuldade de aprendizagem é grave: a idade cognitiva dela seria 
aproximadamente a de uma criança de seis anos, mas ela ainda está nos níveis P 
[um conjunto de descrições para classificar as metas atingidas por alunos com 
necessidades educativas especiais (SEN)] pelo que as suas capacidades podem ser 
mais jovens em certas áreas e ela tem uma idade emocional de aproximadamente 
cinco anos. Ela não consegue desenhar, ler ou escrever, mas consegue desenhar 
linhas retas com o lápis. Ela conseguia tocar nos interruptores quando tinha cerca 
de cinco anos para ligar e desligar. A obtenção de uma Declaração correu bem, mas 
compreendi o processo de modo a garantir que tudo correu como planeado. Sou 
também muito clara e individualizada nas avaliações e não genérica. Inicialmente, 
ela frequentou um berçário de referência, mas como as suas necessidades estavam 
para além das capacidades de lá, foi para um berçário especializado e daí em diante 
em formação especializada. Está prestes a embarcar na educação pós-16 num 
ambiente especializado. Ela consegue aprender tudo, mas a um ritmo mais lento; 
desde que o ambiente esteja correto, e ela está num "bom lugar" internamente, ela 
consegue avançar na sua aprendizagem. Agora que as suas necessidades são 
reconhecidas, e ela está confortável em si mesma, ela lembra-se muito mais. Ela é 
bastante esperta e tem uma boa memória a longo prazo. É mais a dificuldade de 
comunicação que por vezes atrasa o seu progresso de aprendizagem.” - inv dup del 
8p (p21), 16 anos, Reino Unido
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 Discurso e Comunicação 
A fala e a linguagem estão especificamente atrasadas ou ausentes nas crianças 
com inv dup del 8p, mas a comunicação é tipicamente boa. 

Para algumas crianças as primeiras palavras apareceram entre os dois e três anos 
de idade, enquanto para outras foi observado um atraso mais significativo, e 
muitas permanecem não-verbais. Este padrão reflete-se tanto na literatura médica 
como nas crianças Unique (Guo 1995; Hand 2010; Fisch 2011; García-Santiago 2015; 
Akkurt 2017; Unique). 

Quando a fala se desenvolve, as crianças usam normalmente palavras individuais, 
frases de duas ou três palavras e ocasionalmente frases mais longas, ou uma 
combinação, dependendo das circunstâncias. Os pais disseram-nos que a fala do 
seu filho foi afetada por uma série de fatores, incluindo o seu estado emocional e 
dificuldades em processar informação e compor uma resposta. As crianças têm 
frequentemente dificuldade em fazer sons de fala claramente inteligíveis, o que 
pode tornar a comunicação com estranhos particularmente desafiante. Uma 
família da Unique disse-nos que o seu filho tinha apraxia grave da fala (também 
referida como dispraxia verbal de desenvolvimento (DVD)), onde um indivíduo tem 
dificuldade em dizer o que quer dizer de forma correta e consistente. 

Quase universalmente, os pais acreditam que os seus filhos conseguem 
compreender muito mais do que conseguem expressar. Mesmo as crianças que 
desenvolveram um discurso mais sofisticado, ainda sentiam dificuldades em 
expressar-se ocasionalmente, o que poderia resultar em frustrações e birras 
temperamentais. Quando os indivíduos não têm discurso ou muito poucas 
palavras, a comunicação pode ser reforçada através da comunicação 
aumentativa/ alternativa (AAC), por exemplo Makaton, assinatura, gesto, 
expressão facial, sistema de comunicação de troca de imagens (PECS) e 
comunicação com o iPad, o que pode reduzir as frustrações. Muitas crianças da 
Unique favoreceram gestos de empurrar/puxar, mas algumas usaram Makaton, 
linguagem gestual, PECS ou um iPad, com vários graus de sucesso. 

As crianças com inv dup del 8p apresentam assim um paradoxo de serem 
tipicamente altamente comunicativas mas não-verbais. Muitas famílias 
comentaram que o seu filho aprendeu através de rimas infantis e cantando e, aos 
11 anos de idade, uma criança da série Unique podia cantarolar mais de 50 
músicas, mas não tinha quase palavras. 

Uma avaliação feita por um terapeuta da fala e da linguagem pode identificar as 
dificuldades específicas do seu filho. Isto permitirá ao terapeuta identificar as 
melhores formas de ajudar no desenvolvimento da fala e da linguagem, através de 
sessões terapêuticas regulares com a sua família, que se têm revelado benéficas 
para muitas famílias. 

“Ela consegue dizer algumas palavras, mas nem sempre no contexto certo.” - inv 
dup del 8p (p11), 5 anos 

“Ela é não-verbal; no entanto, é muito boa a fazer sons e a mudar o tom quando 
está excitada ou triste. Ela tem o seu próprio tipo de canto que está a ficar mais 
alto à medida que envelhece. Ela começa a usar o seu olhar para fazer escolhas e 
conhece alguns sinais de Canaan Barrie (na assinatura do corpo). Ela 
compreende muito mais do que penso que as pessoas percebem; pode dizer-se 
pelas suas expressões faciais.” - inv dup del 8p (p11), 8 anos   
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“Aos dois anos e cinco meses balbuciava para qualquer pessoa ou apenas para si 
própria. Aos dois anos e 9 meses, respondeu bem a estímulos físicos ao par de 
sugestões verbais. O contacto ocular está melhor e ela vocaliza o prazer ou 
interesse; grita em resposta ao seu nome; grita ou chora para ganhar atenção, com 
gritos diferentes para necessidades diferentes; imita tons; copia o padrão de 
entoação de olá e nome próprio. Aos cinco anos e um mês ainda adorava música e 
conseguia entoar uma melodia lindamente, embora não falasse. Aos 10 anos ela usa 
três sinais BSL corretamente, mas ocasionalmente.” - inv dup del 8p (p11) 

“Ela não é verbal mas utilizamos símbolos, objetos de referência, imagens e 
interruptores. Ela está atualmente a experimentar o olhar.” - inv dup del 8p (p11), 8 
anos 

“Ela teve um atraso na fala que levou a alguma timidez excessiva. Ela consegue 
fazer frases, mas penso que é difícil para qualquer pessoa fora da família imediata 
compreender o que ela está a dizer. Estamos a tentar desenvolver formas 
alternativas de comunicação para que ela possa ajudar a construir a sua auto-
estima, para que possa sentir que está a ser ouvida. Ela começou a usar palavras 
únicas talvez com cerca de dois anos e meio a três anos. Alguns sons que requerem 
o uso específico da língua ou o uso dos músculos da orofaringe podem por vezes 
ser difíceis. Os lábios podem por vezes ser um impedimento porque não se movem 
tão bem. Utiliza uma mistura de palavras únicas e frases longas e complexas, mas 
as frases complexas podem ser difíceis de compreender porque são murmuradas. 
Parece compreender, mas por vezes parece haver um atraso no processo de 
compreensão.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos 

“Ela percebe definitivamente mais do que consegue expressar. O seu livro de 
comunicação atual contém mais de 1600 palavras, mas ela compreende muito mais 
do que isso. Ela tem tudo memorizado e pode navegar por caminhos de 
comunicação complexos. Ela é capaz de comunicar pensamentos muito complexos 
(falar comigo, não à minha volta), emoções (amar-te, sentir a tua falta, ferir 
sentimentos), desejos, perguntas, algo está errado, etc.” - inv dup del 8p (p11), 7 
anos 

“Começou a dizer palavras únicas por volta dos quatro anos de idade e disse apenas 
duas palavras de cada vez até por volta dos 10 anos de idade. Agora diz frases de 
duas palavras misturado com algumas frases muito boas por vezes e começa a ter 
uma conversa com outra pessoa em vez de apenas dar informações sobre si 
próprio. Sinto que ele recebe muita informação e compreende o mundo à sua volta, 
mas tem profunda dificuldade em expressar o que sabe.” - inv dup del 8p (p12), 13 
anos 

Atraso significativo na fala aos seis anos. Ela compreende a maior parte do que lhe é 
dito e responde com palavras mas não necessariamente com frases completas. Ela 
consegue seguir instruções. Nas suas respostas, ela tende a balbuciar um pouco 
antes de dizer a única palavra que está a tentar transmitir, como se estivesse a 
tentar formar a frase completa, mas não consegue realmente estruturá-la. Ela tem 
problemas com certos sons. A sua palavra para a mãe ainda é Baba.” - inv dup del 
8p (p12) 

“Balbuciou a partir dos 18 meses. Palavras únicas aos quatro anos e meio. A maioria 
das palavras são aproximações de palavras; ela tem debate-se com a pronúncia. A 
compreensão é significativamente melhor do que a capacidade de comunicar.” - inv 
dup del 8p (p21), 4 anos 
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“Cantamos muito no início, pois isto era mais fácil para ela, 
uma vez que é uma parte diferente do cérebro que controla 
isto. Demorou até ela ter cerca de quatro anos para formar 
palavras compreensíveis, mas continuámos com técnicas 
que a ajudaram a articular. Aos seis anos, ela tem um 
vocabulário limitado e mesmo agora algumas das suas 
palavras soam como balbuciar porque ela está a tentar 
demasiado falar e tem de abrandar e relaxar; isto deve-se 
ao facto de o seu cérebro não processar corretamente. 
Quando articulamos as palavras que ela está a tentar 
transmitir-lhe, ela pratica e vai-se esforçando por as dizer corretamente. Isto 
funciona bem para ela. Por vezes usa frases longas, mas outras vezes diz apenas 
palavras únicas (mais uma vez isto deve-se às dificuldades de processamento do 
seu cérebro e também à sua resposta emocional ou ao seu bem-estar geral). 
Quando é bom, ela pode ter uma boa conversa, por exemplo: "Avô, amanhã 
podemos ir ao centro de jardinagem para ver o Pai Natal?", mas não importa qual 
seja a resposta, ela repete a mesma pergunta vezes sem conta. Quanto mais 
excitada ela fica, mais confusa se torna a frase. Ela compreende muito mais do que 
pode expressar e a sua memória dos acontecimentos é fantástica. Sinto-me 
frustrada por ela estar confusa, mas no fundo está a tentar dizer o que sabe.” - inv 
dup del 8p (p21), 16 anos 

“Ela ri-se constantemente, mas falar é mais complicado. Ela consegue dizer palavras 
únicas, por exemplo, não, sim, feito, mãe, pai, irmão, olá, o quê, mas só as diz se 
quiser e não há como convencê-la do contrário. "A minha mãe" é provavelmente a 
sua frase mais longa; ela costuma dizê-la quando a vou buscar à escola.” - inv dup 
del 8p (p21), 8 anos 
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Personalidade 

A personalidade das crianças com inv dup del 8p é relatada como sendo uma das 
suas áreas mais fortes. 

As famílias descreveram consistentemente as crianças como  
alegres, amorosas, encantadoras, contentes e otimistas. Os 
pais falavam-nos de crianças empáticas e táteis que eram 
extremamente sociáveis, preferindo por vezes a companhia de 
crianças mais velhas ou de adultos. As crianças gostavam 
particularmente de atividades sensoriais envolvendo música, 
dança, luzes e barulho. Muitas também gostavam de andar de 
baloiço; uns poucos adoravam nadar. Uma criança de 20 anos conseguiu esquiar 
usando um bi-esqui adaptado e apreciou a sensação de andar depressa. 

Contra esta disposição geralmente ensolarada, as dificuldades em comunicar 
necessidades ou em completar tarefas podem levar à frustração, a explosões de 
temperamento e a "comportamentos desafiantes". As famílias de algumas crianças 
têm notado um risco de sobre-estimulação, que pode tornar-se difícil de gerir. 
Numa situação social, as crianças podem por vezes agarrar imprevisivelmente 
pessoas ou objetos ao seu alcance. As perturbações foram comuns em crianças 
mais novas, geralmente por frustração, problemas sensoriais ou de ter os seus 
desejos frustrados. Algumas famílias observaram uma forte tendência oral, com 
crianças a chupar dedos ou a morder durante muito mais tempo do que outras 
crianças. Alguns pais receavam que o seu filho pudesse ser excessivamente 
amigável com estranhos. Muito raramente, as crianças demonstraram 
comportamentos agressivos ou autolesivos, tais como morder ou puxar o cabelo 
(Unique). 

“Ela é uma menina muito feliz, atrevida e animada. Todos os que a conhecem se 
apaixonam por ela e ela sabe disso. Ela tem um fantástico sentido de humor e 
adora estar perto das pessoas. Por vezes, pode ficar muito frustrada; no entanto, é 
fácil acalmá-la.” - inv dup del 8p (p11), 8 anos 

“Ela tem uma grande personalidade, é muito sociável e carinhosa, e faz amigos 
facilmente. Adora estar perto de outras pessoas e é muito sensível às 
necessidades dos outros: consegue sempre perceber quando alguém está infeliz 
ou não se sente bem e tenta animá-los dando abraços/festinhas, pedindo para 
fazer uma festa com dança, ou provocando-os. Ela tem um grande sentido de 
humor. Ela adora provocar-nos, tanto com gestos como com o seu livro de 
comunicação. Ela também se tornou um pouco atrevida nos últimos meses, 
cruzando os braços e dizendo-nos não quando não quer fazer algo. Ela costumava 
morder as mãos e fazer birras quando não conseguíamos perceber o que estava 
errado. Isto melhorou significativamente desde que ela aprendeu a comunicar.” - 
inv dup del 8p (p11), 7 anos 

“Ela é uma pessoa muito feliz (invulgarmente) e sociável que ama a sua irmã mais 
nova e gosta de "cantar". Nunca infeliz, mesmo quando está a sofrer, ela tenta 
envolver-se. Ela tem tido uma fixação oral e adora ter mãos ou uma toalha ou 
brinquedo na sua boca. Ela não tem qualquer consciência de segurança, por 
exemplo, demasiado amigável com estranhos e tocaria em qualquer coisa quente 
ou afiada.” - inv dup del 8p (p12), 20 anos 
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“Ele está extremamente feliz a maior parte do tempo. Adora tocar, abraçar e beijar (e 
tem sido ensinado quem e quando, apropriadamente). Os períodos em que vai 
abaixo são intensos e pode ser difícil voltar a pô-lo nos eixos. Adora ser ativo e 
também ver desporto. Ele é persistente e positivo e ensina-nos que, 
independentemente das suas capacidades, há alegria na vida. Ele tem um sorriso no 
seu rosto todos os dias.” - inv dup del 8p (p12), 13 anos 

“Uma rapariga maravilhosa, feliz, interessada e alegre. Tem grandes problemas de 
ansiedade, que a deixam insolar em relação às pessoas, mas quando está 
descontraída com elas é muito amigável, calorosa e tagarela. Ela tem dificuldade em 
brincar com as pessoas e prefere muito a companhia de adultos. Ela gosta de estar 
envolvida em conversas sobre coisas simples, tais como pintura de unhas, pois 
reconhece e compreende o que está a ser dito.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 

Perturbações sociais, emocionais e de ansiedade 

Foi sugerida na literatura médica uma associação entre inv dup del 8p e perturbações 
do espectro do autismo (PEA) e a perturbação do défice de atenção e hiperactividade 
(PHDA), embora apenas uma criança do estudo Unique tivesse um diagnóstico de 
tendências do espetro do autismo. Os PEA incluem o autismo e a síndrome de 
Asperger e estão associados a perturbações das capacidades sociais; problemas de 
comunicação; e a necessidade de realizar comportamentos, interesses e atividades 
repetitivos e restritivos, dos quais um indivíduo obtém conforto. As crianças com 
TDAH demonstram uma série de comportamentos, incluindo hiperatividade, 
desatenção e impulsividade, que tornam difícil para as crianças concentrarem-se e 
controlarem as suas ações e a sua fala. As crianças são frequentemente descritas 
como "inquietas", são facilmente distraídas e podem falar ou interromper muito. 
Vários genes nesta região do cromossoma 8p foram ligados a perturbações sociais, 
emocionais e de ansiedade, incluindo MCPH1, DPYSL2 e STMN4, que estão deletados 
(MCPH1) ou duplicados (DPYSL2 e STMN4) na maioria dos casos de inv dup del 8p 
(Fisch 2011; Tabarés-Seisdedos 2009; García-Santiago 2015; Unique). 

Dormir 
Dois terços dos membros do Unique observaram que a dada altura o sono tem sido   
um problema. 

Alguns bebés e crianças tiveram problemas em adormecer ou em permanecer a 
dormir; outros cansam-se facilmente e precisam de muito sono em comparação com 
os seus pares. As preocupações de saúde, incluindo os efeitos secundários da 
epilepsia e dos medicamentos para a epilepsia e problemas gastrointestinais (IG), 
contribuíram por vezes para dificuldades de sono. Em alguns casos, há uma 
indicação de que os problemas de sono melhoraram com a idade. 

Quando o sono é particularmente difícil, algumas famílias têm favorecido o uso de 
medicamentos prescritos, incluindo a melatonina, hormona natural, com diferentes 
graus de sucesso. Tais tratamentos só devem ser empreendidos após consulta a um 
profissional médico. 

Cinco membros da Unique sofreram de apneia do sono, uma perturbação do sono que 
faz com que a respiração se torne superficial ou pare completamente durante o sono. 
Uma máquina CPAP (pressão positiva contínua nas vias respiratórias) pode 
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ser recomendada durante a noite, geralmente apenas por 
um período de tempo. Um adolescente não foi capaz de 
tolerar a máscara CPAP e, em vez disso, usou um sensor 
de oxímetro de pulso à volta do dedo do pé à noite, o 
qual era monitorizado por uma enfermeira. 

Pode ser um desafio para toda a família quando uma 
criança não se posiciona bem para dormir ou não está a 
conseguir dormir com qualidade suficiente. O nosso guia 
"Problemas de sono em crianças com doenças 
cromossómicas", na secção guias práticos para famílias 
do nosso sítio online, tem mais informações. 

Formação em casa de banho 
A evidência da Unique sugere que é de esperar um atraso significativo na formação 
em casa de banho, e pode não ser alcançado por todos. Alguns pais com crianças 
entre os cinco e os 14 anos sentiram que o seu filho estava perto de conseguir 
autonomia na casa de banho, mas para dois adultos na casa dos vinte anos de 
idade a continência não foi possível. 

“Ela é praticamente autónoma para ir à casa de banho, mas nós continuamos a 
puxar os puxadores só por precaução. Ela ainda tem acidentes ocasionais porque 
não consegue utilizar a casa de banho sozinha e nem sempre consegue chamar a 
nossa atenção a tempo de a ajudar.” - inv dup del 8p (p11), 7 anos 

“Ele prefere fazer no pote ou na casa de banho, mas não tem forma de nos dizer.” - 
inv dup del 8p (p11), 5 anos 

“Até aos 13 anos e meio de idade, ela estava em fraldas dia e noite, mas de repente 
apenas clicou e entrámos numa rotina de higiene durante o dia. Demorou mais de 
um ano até ficar seca à noite, pois parei de lhe dar de beber depois de uma certa 
hora da noite e assegurei-me que ela fosse à casa de banho antes de dormir. Exigiu 
repetição constante; muito frustrante, mas valeu a pena. Ela ainda tem acidentes 
tanto de dia como de noite devido a um problema neurológico, mas estes estão a 
tornar-se menos frequentes. A rotina e a consistência de todos os envolvidos é 
fundamental.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 
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Preocupações médicas 

█ Bem-estar geral 

O quadro em termos de bem-estar geral é extremamente misto. Por um lado, muitos 
pais descreveram a saúde geral do seu filho como "boa" ou "muito boa", mas um 
número aproximadamente igual de pais disse que o seu filho era "frágil", propenso a 
doenças e demorou mais tempo do que o esperado a recuperar de constipações e 
outras doenças infantis, embora a situação tenha muitas vezes melhorado à medida 
que a infância progredia (Unique). 

Algumas crianças têm problemas de saúde constantes, incluindo infeções torácicas 
recorrentes, convulsões, curvatura espinal (escoliose) e problemas gastrointestinais 
(estes serão explicados em secções posteriores) (Unique). 

“Costumava ser um bebé muito doente, entrava e saía do hospital de duas em duas 
semanas; no entanto, agora está geralmente bem. Ela não sofre de muitas 
constipações ou de infeções.” - inv dup del 8p (p11) 

“Não se conhecíam problemas médicos aos seis meses, à exceção de problemas 
congénitos. Ainda em boa saúde aos cinco anos.“- inv dup del 8p (p11) 

“Ele adoece frequentemente; o seu sistema imunitário é bastante fraco e tem 
numerosas deficiências em vitaminas e ferro que temos de tratar com suplementos.” 
- inv dup del 8p (p11) 

“Em bebé, teve muitas preocupações de saúde por aspiração e problemas 
gastrointestinais (dores de gases e prisão de ventre), até sermos capazes de gerir 
estes problemas com uma melhor dieta. A verdadeira comida em vez da papa 
ajudou. Ela tem alguns problemas de recuperação quando fica doente. Hoje em dia, 
com cinco anos de idade, é em geral muito saudável. “- inv dup del 8p (p11) 

“Os primeiros anos da adolescência foram uma época em que ela era muito frágil do 
ponto de vista médico, mas ela está mais estável agora. A maioria das cirurgias já 
terminou, o que ajudou.”- inv dup del 8p (p12) 

“Para além da epilepsia, ela está de grande saúde. Ela come e dorme bem e está a 
gerir os invernos muito melhor do que nos anos anteriores. Os primeiros três anos 
da sua vida ela esteve muito mal por infeções respiratórias e convulsões.” - inv dup 
del 8p (p21) 

█ Infeções respiratórias 

As infeções do trato respiratório superior, infeções do peito e outras dificuldades 
respiratórias, tais como asma e apneia (paragem da respiração), afetam 
frequentemente os bebés e as crianças com RCD mais do que os seus irmãos e 
pares "típicos". Este é também o caso das crianças com inv dup del 8p, embora a 
incidência (10/29 no inquérito Unique) não tenha sido mais elevada do que noutras 
crianças com doenças cromossómicas raras. Algumas crianças também sofreram 
períodos de apneia, embora esta tenha sido muitas vezes algo que elas 
ultrapassaram. Algumas crianças sofreram de asma. 

Algumas crianças da Unique têm problemas respiratórios de longa duração, 
incluindo um rapaz de 15 anos com doença pulmonar crónica e uma rapariga de 8 
anos que tomava antibióticos de longa duração para infeções respiratórias 
recorrentes. Caso contrário, nenhuma outra criança parece ter sofrido lesões 
pulmonares permanentes, e a maioria das perturbações melhorou com a idade. 
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“Sem asma ou infeções respiratórias, apenas apneia obstrutiva e central do sono.” - 
inv dup del 8p (p11), 14 anos 

“Em mais nova, teve mais frequentemente problemas de vias aéreas superiores e 
problemas de sinusite, mas diminuíram com a idade.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos 

“Faz apneias no sono e durante o dia.” - inv dup del 8p (p11), 20 anos 

“As pneumonias por aspiração e os problemas de deglutição levaram-na a ser nula 
por via oral. A apneia só foi encontrada no final de 2016, mas tem sido intermitente: 
teve 10 dias de apneia grave, 24 horas por dia, e depois parou.” - inv dup del 8p (p12), 
20 anos 

“O pulmão parece estar bem agora.” - inv dup del 8p (p21), 5 anos 

█ Convulsões 

As convulsões (ou crises convulsivas) são causadas por uma mudança na atividade 
elétrica no cérebro. Dependendo da(s) parte(s) do cérebro afetada(s), os sintomas 
variam, mas incluem confusão temporária, movimentos de espasmo incontroláveis e 
perda de consciência. 

As perturbações convulsivas, incluindo a epilepsia, são comuns entre os membros 
Unique com inv dup del 8p, afetando 15/29 membros Unique que completaram o 

inquérito e mais 14 membros na base de dados Unique. 

Electroencefalografia (EEG) e electroencefalografia com vídeo (Vídeo-EEG) são 
testes médicos que podem ser usados para medir e registar a atividade elétrica do 
cérebro, e são ferramentas que, quando usadas juntamente com outros testes, 
podem ajudar a diagnosticar o tipo de crise convulsiva verificada, embora muitos pais 
tenham relatado que o tipo de crise(s) permaneceu por diagnosticar. As crises 
convulsivas estão frequentemente associadas a uma alteração cerebral, incluindo um 
corpo caloso ausente (agenesia do corpus callosum (ACC)). (ver Cabeça e Cérebro), 
mas pode ocorrer em crianças onde um exame ao cérebro não revele nada de 
anormal. 

As crises podem ser focais (parciais) (limitadas a uma parte do cérebro) ou 
generalizadas (afetando ambos os lados do cérebro). A série Unique sugere que 
nenhum tipo particular de crises é típico, e um indivíduo pode experimentar mais o 
que um tipo, com a primeira convulsão a ocorrer a qualquer altura a partir do período 
neonatal até mais tarde na infância (ver Tipos de Crises Convulsivas). 

Casos de crises tónico-clónicas (seis casos); crises de ausências (quatro casos); 
crises febris (três casos); e casos individuais de síndrome de Lennox- Gastaut e 
crises hipoglicémicas, foram relatados pelas famílias. Em muitos outros casos, o tipo 
de convulsões não foi especificado. 

Quaisquer suspeitas de crises devem ser prontamente abordadas. Se necessário, as 
opções de tratamento, incluindo a utilização de anti-convulsivantes como o ácido 
valpróico, sultiame e levetiracetam, têm sido frequentemente utilizadas com sucesso 
para ajudar a reduzir a frequência e gravidade das crises, embora em algumas 
ocasiões se tenham revelado difíceis de controlar (Unique). 
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Tipos de Crises Convulsivas 
Crise de ausência: Uma mudança de comportamento como se a criança "se 
desligasse", por vezes com olhar fixo, pálpebras a tremer ou batendo com os lábios. 
As ausências são muito breves, muitas vezes com uma duração inferior a meio 
minuto. 

Tónico-clónica generalizada: No início de uma convulsão, a atividade elétrica anormal 
envolve ambos os lados do cérebro. A convulsão envolve uma fase de 
endurecimento seguida de espasmos, semelhantes a um choque. 

Mioclónica: Convulsões generalizadas envolvendo a contração brusca de 
diferentes músculos em qualquer parte do corpo, mas geralmente os braços ou 
pernas, semelhante a um choque. Cada convulsão mioclónica dura uma fração de 
segundo ou um segundo, no máximo. 

Miotónica: Convulsão que envolve endurecimento dos músculos. 

Mioclónica-atónica: A convulsão envolve a contração dos músculos em forma de 
solavanco ou choque, seguida de uma perda de tónus, na qual alguém que esteja em 
pé caia ao chão. 

Síndrome de Lennox-Gastaut: Uma forma invulgar de epilepsia que é particularmente 
difícil de tratar, com convulsões que normalmente começam entre três e cinco anos. 
O tipo de convulsões experimentadas varia, mas inclui ataques atónicos ("quedas"), 
ausências, convulsões tónico-clónicas e mioclónicas. 

Espasmo infantil: Tipo de convulsão que geralmente ocorre em grupos de bebés 
com idades compreendidas entre os três e 10 meses. Visto com mais frequência 
quando um bebé acorda; pode ser óbvio ou subtil. 

Crises neonatais: Crises que ocorrem entre o nascimento e 28 dias após o 
nascimento do bebé. 

Crises febris: Episódios que só ocorrem quando a criança tem uma temperatura 

elevada.  

Crises hipoglicémicas: Convulsões resultantes de muito baixo nível de açúcar no 

sangue. 
 

A história de uma família..... 
Até a nossa filha "F" ter cinco anos de idade, ela teve muitos pequenos ataques, de 
um a 11 por dia e com duração de 20-40 segundos, quase todas as semanas. Não 
havia atividade epilética entre as convulsões. F teve duas convulsões muito graves 
antes de sabermos que ela tinha epilepsia, e os médicos foram lentos a perceber 
que ela tinha epilepsia. 

Quando ela tinha dois anos, fomos aos EUA para saber mais sobre a sua síndrome. 
Conhecemos especialistas dos campos da Genética e da Epilepsia e também 
passámos várias horas no Departamento de Desenvolvimento. Os médicos 
concluíram que F tinha epilepsia e começaram com os medicamentos no dia 
seguinte. 

Continuámos a ter muitos problemas até ela ter cinco anos de idade. Depois de 
experimentar vários medicamentos durante três anos, finalmente encontrámos uma 
combinação que funcionou muito bem! Oxcarbazepina e Clobazam. O seu peso 
agora é de 36 kg, e tem apenas algumas pequenas convulsões por ano e não 
precisou de Diazepam nos últimos quatro anos. - inv dup del 8 (p11) - 9 anos 
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“Teve alguns episódios de convulsões, o primeiro dos quais foi um estado de mal 
epilético que durou 15 minutos e que surgiu sem aviso ou outra doença 
concomitante. Desde então, teve convulsões febris complexas. Temos Diazepam 
para emergências e damos-lhe Clonazepam quando fica doente para prevenir 
convulsões. Ela é seguida pela neurologia.” - inv dup del 8p (p11), 7 anos 

“Apenas uma crise de dois minutos testemunhada com duas semanas de idade.” - 
inv dup del 8p (p11), 14 anos 

“Teve uma crise na primeira semana na UCIN. O neurologista solicitou uma série de 
testes. O tratamento com Fenobarbital e Fenitoína controlou as convulsões.” - inv 
dup del 8p (p11) 

“Ela tem epilepsia Lennox-Gastaut, e tem sido tratada com uma variedade de 
medicamentos diferentes desde o início das convulsões em 2012. Tem feito dieta 
cetogénica desde 2016, e tem um implante de VNS (estimulador de nervo vago). 
Para além da dieta e do implante, ela está atualmente a tomar dois medicamentos: 
Lamotrigina e Clobazam. A combinação de dieta, medicação e VNS ajudou a 
diminuir as convulsões, mas não as eliminou completamente. Ela ainda tem três a 
10 convulsões semanais.” - inv dup del 8p (p12), 9 anos 

Ela tem convulsões tónico-clónicas que entram em estado de mal, crises de queda, 
crises de ausência e mioclónicas. No passado, ela também teve convulsões febris. 
Ela toma Levetiracetam duas vezes por dia e tem Midazolam, Paraldeído e 
Diazepam (uma benzodiazepina) como medicamentos de resgate para crises de 
estado de mal epilético. Ela precisa de oxigénio quando tem convulsões 
prolongadas, e precisou de ventilação e coma induzido durante cinco dias como 
resultado de uma convulsão febril, devido à aspiração de conteúdo do estômago. 
Sem danos adicionais e duradouros devido a convulsões prolongadas. Agora 
trazemos Midazolam a toda a hora para parar as convulsões prolongadas.” - inv dup 
del 8p (p21), 4 anos 

“Aos dois dias, ficava constantemente fixado, mas aos 19 meses já não tem estes 
episódios. O EEG mostrou uma atividade anormal.” - inv dup del 8p (p21) 

“Em 21 meses teve duas convulsões; um EEG e uma ressonância magnética 
estavam normais.”- inv dup del 8p (p21) 

█ Cabeça & Cérebro 

Alguns bebés nasceram com um ponto mole na cabeça muito grande (fontanela) ou 
espaços amplos entre as placas ósseas do crânio. Embora ocasionalmente a 
fontanela frontal fosse também lenta a fechar, em alguns bebés as placas ósseas 
fecharam demasiado cedo (craniossinostose) (Unique). Além disso, cerca de 
metade dos bebés tinha uma forma ou tamanho de cabeça invulgar. Na maioria das 
vezes a cabeça do bebé era plana atrás (braquicefalia) ou de um lado 
(plagiocefalia); muitas vezes corrigida por terapia com capacete para remodelar o 
crânio. Alguns bebés também tinham uma cabeça pequena (microcefalia) ou grande 
(macrocefalia). 

“Tinha plagiocefalia, no início com um desvio de 24 mm, mas depois de usar um 
capacete próprio este foi reduzido para ~7 mm.” - inv dup del 8p (p12) 

“Ela tinha macrocefalia pronunciada em criança, mas tornou-se menos pronunciada 
à medida que foi crescendo.” - inv dup del 8p (p12), 9 anos 
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Os exames de ressonância magnética (RMN) do cérebro podem ser normais, mas 
relatórios na literatura médica sugerem que ~80% dos bebés com inv dup del 8p têm 
uma alteração estrutural do cérebro, um número apoiado pelos dados fornecidos 
pelos membros Unique (24/28 bebés e crianças no inquérito Unique e mais 25 casos na 
base de dados Unique (DB)) (García-Santiago 2015; Unique). O neurologista ou 
pediatra do seu filho está em melhor posição para lhe explicar as possíveis 
implicações de quaisquer descobertas invulgares e possíveis tratamentos que 
possam ser necessários. 

De longe a alteração mais comum registada tanto na literatura médica como entre 
os membros da Unique foi a ausência ou subdesenvolvimento do corpo caloso 
(inquérito 12/28; 23 casos DB). O corpo caloso é uma banda de fibras nervosas que 
une os lados esquerdo e direito do cérebro. Pode estar completamente ausente 
(agenesia) (ACC), ou pode ser fino, curto e subdesenvolvido (hipoplástico) (HCC). 
Os efeitos variam, mas tanto o desenvolvimento intelectual como físico podem estar 
prejudicados, embora a primeira indicação de ACC seja frequentemente o início de 
convulsões (ver Convulsões). Não há tratamento padrão para o ACC, mas podem 
ser tratados quaisquer sintomas que possam desenvolver-se. 

Outras anomalias estruturais relatadas foram incluídas: ventrículos maiores do que 
o esperado (espaços preenchidos com fluido) (inquérito 8/28); subdesenvolvimento 
do cerebelo (a parte do cérebro que controla o equilíbrio e o movimento) (inquérito 
2/28; 1 caso DB); colpocefalia (os cornos occipitais do cérebro são maiores do que o 
normal) (inquérito 3/28); leucomalácia periventricular (lesão (amolecimento) da 
substância branca (parte interna do cérebro) (estudo 1/28; 1 caso DB)); hidrocefalia 
(uma acumulação de líquido cefalorraquidiano no cérebro que pode levar a uma 
acumulação de pressão no cérebro e pode requerer cirurgia para introduzir uma 
derivação (um tubo fino que é implantado no cérebro e drena o excesso de fluido)) 
(inquérito 2/28); a malformação de Dandy Walker (um cisto na parte do cérebro que 
controla o equilíbrio (cerebelo)) (1/28 inquérito; 1 caso DB); e cistos na região pineal 
do cérebro (2/28 inquérito; 1 caso DB). 

Uma vasta gama de casos individuais de outras anomalias cerebrais foram relatados 
por famílias Unique, incluindo: Alargamento do buraco magno; polimicrogiria (onde 
as "colinas" na superfície do cérebro são muitas e pequenas); e um lóbulo frontal 
subdesenvolvido. 

“A ACC foi descoberta aos seis meses de idade; não necessitava de medicação.” - 
inv dup del 8p (p11), 10 anos 

“ACC detetado nas primeiras semanas após o nascimento.” - inv dup del 8p (p11) 

“A parte de trás direita da cabeça é plana e parece oval de cima, como se vê na 
tomografia computorizada (TC). Era mais evidente quando era mais jovem, e 
tornava mais difícil o uso de óculos, pois a distância do olho à orelha era diferente 
nos dois lados. O cabelo agora ajuda a cobri-la. Ela também tem colpocefalia e 
ACC. Não é necessário tratamento.” - inv dup del 8p (p12), 20 anos 

“Ela tem dois quistos na região pineal do seu cérebro, que são assintomáticos e não 
são motivo de preocupação.” - inv dup del 8p (p21), 4 anos 

“Fez uma TC que mostrou ventrículos aumentados. Ela também tem um pouco mais 
de fluido à volta do cérebro, mas não tem manifestações e não necessita de 
tratamento.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 
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█ Malformações cardíacas 

Uma cardiopatia congénita (malformação cardíaca presente ao nascimento) foi 
relatada em cerca de 25% dos casos na literatura médica. A incidência de doenças 
cardíacas parece ser maior entre os membros da Unique, com 14/29 (~50%) bebés 
afetados no inquérito e mais 18 casos registados na base de dados do Unique. 
Alguns bebés foram afetados por mais do que uma doença (García-Santiago 2015; 
Unique). 

Um ou mais orifícios entre as câmaras superiores (defeito do septo auricular (CIA)) 
ou câmaras inferiores (defeito do septo ventricular (CIV)) do coração, foram as 
malformações mais frequentemente relatadas. Nalguns bebés houve um 
estreitamento da artéria e da válvula que leva o sangue para os pulmões (estenose 
pulmonar). A CIA, a CIV e a estenose pulmonar podem fazer parte de uma 
cardiopatia mais complexa chamada Tetralogia de Fallot, que foi encontrada nalguns 
bebés inv dup del 8p. 

Um sopro cardíaco foi registado em 9/29 bebés na sondagem Unique. O sopro 
cardíaco pode estar associado a um problema cardíaco subjacente, tal como uma 
CIA, mas muitas vezes não há qualquer causa. Muitas vezes, um sopro cardíaco é 
"inocente" e não é necessário qualquer tratamento. 

Há também alguns relatos de doença associada a persistência da circulação fetal 
após o nascimento. Estas incluem patência do canal arterial (PCA), onde um canal 
entre a aorta e a artéria pulmonar que leva sangue para os pulmões, e que 
normalmente fecha pouco depois do nascimento, permanece aberto e os pulmões 
recebem mais sangue do que deveriam. Isto significa que o coração tem de trabalhar 
demasiado e foi visto em poucos bebés. Um buraco (foramen) oval patente (FOP) foi 
relatado por alguns pais da Unique. Nesta situação uma abertura entre as duas 
câmaras superiores do coração não fecha no primeiro ano de vida permitindo a 
passagem de sangue extra do lado esquerdo para o direito do coração. 

Uma outra cardiopatia cardíaca que foi encontrada em uma ou duas crianças com 
inv dup del 8p é a dextrocardia, onde o coração está numa imagem espelho da sua 
posição normal. Em si mesma, normalmente não representa qualquer risco para a 
saúde. Pode ocorrer em combinação com situs inversus, onde o apêndice e o fígado 
se encontram à esquerda do abdómen e o estômago à direita. Vários bebés 
nasceram com uma válvula aórtica bicúspide. 

O tratamento destas alterações cardíacas é decidido numa base individual, mas 
pode incluir a monitorização para ver se se resolvem naturalmente, como ocorreu na 
maioria dos casos. Se necessário, pode ser recomendada medicação ou correcção 
cirúrgica (Guo 1995; de Die-Smulders 1995; Kostiner 2002; Masuda 

2002; Sanitago 2014, García-Santiago 2015; Unique). 

“[Nascido com] CIA e PCA, que resolveram em seis semanas após o nascimento. A 
CIV permanece mas não requer intervenção cirúrgica neste momento.” - inv dup del 
8p (p11), 5 anos 

Ela tem um pequeno FOP no coração. Nada que preocupe o cardiologista - ele pensa 
que ela vai fechar por si própria quando tiver cinco anos de idade.” - inv dup del 8p 
(p11), 3 anos 

“Nasceu com uma válvula aórtica bicúspide e tinha um pequeno orifício na parte 
superior do seu coração, que resolveu espontaneamente.” - inv dup del 8p (p12) 
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“Ela tinha um pequeno buraco no coração e, consequentemente, um sopro. Foi 
verificado, mas como era pequeno não foi oferecido qualquer tratamento e foi-lhe dito 
que iria fechar à medida que crescesse. O coração foi auscultado recentemente e 
não foi mencionado nenhum sopro.” - inv dup del 8p (p21),16 anos 

“Defeito do septo auriculoventricular (DSAV) e tetralogia de Fallot diagnoticados com 
uma semana de idade e corrigidos cirurgicamente aos sete meses. Irá requerer uma 
cirurgia adicional para substituir a sua válvula pulmonar no futuro.” - inv dup del 8p 
(p21), 8 anos 

“CIA reparada aos 9 meses e está bem aos seis anos e meio.” - inv dup del 8p 

(mosaico) 

█ Alterações esqueléticas 

Alterações esqueléticas como a escoliose (uma curvatura lateral da coluna 
vertebral), cifose (uma curvatura exterior que resulta numa corcunda) e cifoescoliose 
(uma combinação de cifose e escoliose) foram reportadas em cerca de seis em cada 
dez pessoas na literatura médica (Feldman 1993; Guo 1995; de Die- Smulders 1995; 
Devriendt 1999; García-Santiago 2015). Isto vai de encontro à experiência da 
Unique: a escoliose foi a alteração mais comum (12 casos), mas casos de cifose (um 
caso); cifoscoliose (quatro casos); uma medula ancorada (a parte inferior da medula 
espinal está normalmente livre dentro da coluna vertebral, mas ocasionalmente fica 
presa (ancorada) a uma das estruturas circundantes) (dois casos); uma fosseta 
sagrada (uma covinha ou buraco na pele logo acima da prega entre as nádegas) (um 
caso); e espinha bífida (existe uma fenda na coluna vertebral, uma vez que a coluna 
vertebral do bebé e a medula espinal não se desenvolvem adequadamente no útero) 
(um caso), que é uma causa comum de medula ancorada.  

Subjacente à curvatura da coluna vertebral podem estar anomalias do tónus 
muscular, e em alguns casos os ossos da coluna (vértebras) podem estar fundidos 
ou ter sido formados incorretamente. A escoliose desenvolve-se frequentemente ou 
agrava-se com a idade e deve ser monitorizada cuidadosamente. 

A escoliose pode ser tratada com fisioterapia e exercícios, ou pode ser necessária 
uma cinta de apoio. Se a escoliose ficar muito marcada, pode ser necessária uma 
cirurgia de fusão vertebral e/ou endireitar a coluna vertebral usando ferros, como 
sucedeu com alguns membros da Unique. 

Uma medula ancorada pode ser tratada com repouso, fisioterapia e medicação para 
ajudar a aliviar os sintomas, mas uma cirurgia de separação pode ser o único 
tratamento permanente e bem sucedido para os casos mais graves. 

“Utilizámos uma ortótese para as costas, mas o nosso ortopedista atual pensa que a 
escoliose ainda é demasiado pequena para a justificar. A sua curvatura é um pouco 
flexível e está relacionada com o baixo tónus muscular (pode ser endireitada a 9 
graus, mas quando está cansada ou de pé pode ter até 30 graus).” - inv dup del 8p 
(p11), 7 anos 

“Aos seis anos a sua coluna vertebral estava a ser monitorizada para uma escoliose 
- curvatura ligeira vista no raio-X que não é visível a olho nu.” - inv dup del 8p (p11), 
6 anos 

“A nossa filha tem uma escoliose funcional e tem um colete de 
protecção/contraceção para ajudar. Também fazemos exercícios/alongamentos para 
ajudar.” - inv dup del 8p (p11), 3 anos 
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“Medula espinal ancorada, que foi reparada com sucesso aos cinco meses.” - inv dup 
del 8p (p11) 

“Escoliose ligeira na parte superior e inferior da coluna vertebral. Nenhum 
tratamento até à data.” – inv dup del 8p (p12), 13 anos 

“Uma escoliose está a aparecer só agora: ela tem uma ligeira curvatura, que está a 
piorar, e estamos à espera de uma marcação.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 

█ Problemas nas articulações 

Entre os membros da Unique, os problemas de articulações são comuns, incluindo 
20/28 crianças inquiridas em 2017/18. 

Os problemas de articulações soltas ou instáveis (também conhecidos como 
hipermobilidade) são particularmente prevalentes. Embora esta situação possa não 
causar problemas, a hipermobilidade está por vezes associada a dor e rigidez nas 
articulações e músculos; lesões, incluindo entorses; e articulações que se luxam 
(saem de posição ou deslocam-se) facilmente. A luxação da anca foi verificada em 
muitas crianças da Unique. 

À medida que as crianças com inv dup del 8p envelhecem, tanto a literatura médica 
como as experiências dos membros Unique sugerem uma marcada tendência para 
o desenvolvimento de hipertonia progressiva (aumento do tónus muscular) nas 
pernas que, se não for tratada, pode levar a flexos das articulações (incapacidade 
da articulação de esticar ou contrair completamente). Esta é uma razão importante 
para encorajar as crianças a serem tão móveis quanto possível e para estimular o 
movimento passivo através de alongamentos e fisioterapia. Entre os membros da 
Unique, of flexos têm sido notados desde a infância. Mais de metade das crianças 
com mais de sete anos tinham desenvolvido flexos nas articulações das pernas e 
ancas, o que limitou a atividade e o movimento normais. A parte superior do corpo 
parece não estar afetada pelo aumento do tónus, e as articulações dos braços e 
ombros permaneceram anormalmente flexíveis, embora uma criança da Unique 
tivesse um flexo no o cotovelo direito. 

Várias crianças foram descritas como tendo pés curvados e inclinados para dentro 
numa posição típica para talipes equinovarus (pé boto) (ver Mãos & Pés). Um rapaz 
tinha uma condição chamada patela alta, onde o desenvolvimento invulgar da rótula 
a coloca acima da sua posição habitual e fora da articulação, e requer uma cirurgia. 

As opções de tratamento variam dependendo da alteração, mas várias crianças 
beneficiaram de ortóteses de tornozelo e pé para ajudar no posicionamento do 
tornozelo e do pé ou para melhorar a postura em pé ou a marcha. Um rapaz levou 
injeções de Botox como tratamento para os seus flexos da barriga da perna. 

Sete crianças da Unique tiveram uma cirurgia para a libertação dos tendões dos 
músculos isquiotibiais e adutores, com sucesso variável (ver comentários abaixo) 
(Hongell 1978; Jensen 1982; Fryns 1985; Kleczkowska 1987; Barber 1994; de Die-
Smulders 1995; Unique). 

Alongamento de adutores 

Os músculos adutores são responsáveis por juntar as pernas. Fixam-se ao interior da 
pélvis e ao osso superior da coxa. Se estiverem demasiado apertados, o seu filho 
anda como uma tesoura quando está de pé para que as pernas se cruzem, ou pode 
deslocar parcialmente a articulação da anca (subluxação da anca) ou deslocar-se 
completamente. Na cirurgia de alongamento dos adutores, os tendões que unem os 
músculos ao osso pélvico são alongados. Após a cirurgia, as crianças usam 
geralmente um molde durante algumas semanas e uma tala durante alguns meses. 
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Alongamento dos isquiotibiais 

Os músculos isquiotibiais ligam a pelve à parte de trás do joelho. Se estes 
músculos se encurtarem demasiado, a criança não será capaz de se erguer direito. 
Na cirurgia, os tendões entre a pelve e a parte de trás do joelho são alongados ou 
cortados. Após a cirurgia, a criança fica geralmente engessada durante algumas 
semanas e depois disso, à noite e quando descansa durante alguns meses. 

“Isquiotibiais apertados, cirurgia de alongamento e recolocação 
do tendão no pé esquerdo e tornozelo. As pernas são muito 
fracas e magras.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos 

 “Ele tem talas de dia e de noite para preservar o comprimento 
dos músculos da barriga da perna, enquanto continua a 
aprender a andar. As talas do dia também ajudam à 
estabilidade. Estas são para prevenir questões futuras e para 
abordar a ligeira rigidez das suas articulações do tornozelo.” - inv 
dup del 8p (p11), 2 anos 

“Fez três vezes alongamento dos tendões de Aquiles e a 
osteotomia e ostectomia da anca direita, uma vez que a anca 
estava sempre fora da articulação. Há cerca de três a quatro 
anos, quando estava aborrecida, sentava-se e encaixava e desencaixava os 
joelhos das articulações.” - inv dup del 8p (p12), 20 anos 

“Os tornozelos dela são muito rígidos e não se dobram bem para cima ou para 
baixo. Com bastante frequência, a perna direita vira-se para fora quando caminha. 
Articulações hipermóveis.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 

“Flexo muito apertado atrás dos joelhos e à volta dos tornozelos.” - inv dup del 8p 
(p21) 

█ Mãos & Pés 

Alguns pais notam características invulgares das mãos e dos pés. 

As mãos podem ser anormalmente pequenas com dedos afunilados. Por vezes os 
dedos são curvados (clinodactilia) e as unhas podem estar subdesenvolvidas 
(hipoplásico). Alguns bebés e crianças têm pregas profundas nas palmas das 
mãos (e nas solas dos pés). Várias crianças da Unique e uma criança da literatura 
médica tinham anomalias no polegar, incluindo duas crianças com um polegar 
extra (inteiro ou parcial). Uma criança teve o polegar extra removido num  
procedimento hospitalar ambulatorial.  

Entre as crianças da Unique, cerca de metade tinha pés chatos (pé plano). 
Algumas foram descritas como tendo pés que eram curvados e angulados para 
dentro numa posição típica para pé boto (talipes equinovarus). Por vezes, os 
dedos dos pés são anormalmente curtos (braquidactilia), curvados, sobrpostos, 
com uma espécie de teia entre os dedos ou tinha um espaço alargado entre o 
dedo grande do pé e o segundo dedo do pé (intervalo da sandália) e alguns tinham 
unhas desgastadas ou com sulcos (Vermeesch 2003; García-Santiago 2015; 
Unique). 

As crianças têm frequentemente apenas atingimento ligeiro, e as deformidades 
podem não necessitar de tratamento, embora as crianças com pés planos 
possam beneficiar de palmilhas para corrigir a posição dos pés. Outras, tais como 
as que têm pé boto, podem também beneficiar de massagem, fisioterapia e, por 
vezes, de talas para ajudar a corrigir os pés. Isto pode reduzir a necessidade de 
cirurgia corretiva e de gesso. O tratamento é adaptado a cada criança e, em 
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alguns casos, a correção cirúrgica eventualmente melhorará a mobilidade. 

“Ela tem mãos muito pequenas para a sua idade e pés muito pequenos e estreitos 
que não crescem - têm o mesmo tamanho há quatro anos. Os pés dela são muito 
pronados e o dedo grande do pé direito agora curva para a direita (usamos uma 
correia de dedo do pé para corrigir isto). O pé esquerdo dela tinha uma banda 
amniótica que removeu parte dos dedos médios e parte do dedo grande do pé. 
Como resultado a unha grande do pé está deformada e os três dedos médios não 
têm unha do pé. Também tem membranas entre os dedos dos pés (todos menos o 
dedo grande do pé) até à primeira articulação, apenas de pele.” - inv dup del 8p 
(p11), 7 anos 

“Leito da unha longo e dedos muito finos e compridos (pianista). Largura estreita da 
palma da mão; a palma medida entre a base do pulso e os dedos é muito curta mas 
os dedos são muito compridos, por isso a proporção não é normal. Unhas muito 
grossas e quebradiças. Um pé está agora muito inchado permanentemente e, 
devido a flexos, os dedos dos pés enrolam-se bem em ambos os pés.” - inv dup del 
8p (p12), 20 anos 

“As mãos dela são extremamente pequenas e ainda têm características físicas de 
um bebé. Elas crescem, mas de forma extremamente lenta. Aos 8 anos de idade 
usa um tamanho 8 em sapatos de criança.” - inv dup del 8p (p21), 8 anos 

“Ela tem mãos e pés pequenos, mas não ao ponto de ter quaisquer problemas. Ela 
só foi ao hospital uma vez, em ambulatório, para remover o seu polegar extra.” - inv 
dup del 8p (p21) 

█ Rins e infeções do trato urinário 

Foram relatadas pequenas malformações nos rins, incluindo vários casos de 
aumento (dilatação) do(s) rim(s) (hidronefrose) devido a uma acumulação de urina 
no seu interior. Em alguns casos, os rins são mais pequenos do que o habitual ou 
em forma de ferradura (onde os pontos inferiores dos dois rins são geralmente 
unidos, criando uma forma em U (ferradura)). Alterações da bexiga são observadas 
muito ocasionalmente, incluindo uma bexiga em forma de árvore de Natal invulgar 
e uma bexiga que tinha três vezes o tamanho normal. Normalmente, estas 
malformações são ligeiras e exigem monitorização, mas nenhum tratamento. 

Alguns bebés e crianças sofreram de infeções recorrentes do tracto urinário (ITU), 
mesmo quando não foram detetadas alterações na ressonância magnética. Estas 
podem ser tratadas com antibióticos ou, muito ocasionalmente, um cateter pode ter 
de ser inserido para remover a acumulação de urina e prevenir lesões nos rins 
(Unique). 

█ Audição 

Embora os problemas auditivos não sejam uma característica chave do inv dup del 
8p, alguns bebés e crianças têm uma perda auditiva temporária causada por otite 
média adesiva; outros, muito menos comummente, têm uma perda auditiva 
neurossensorial moderada a grave num ou em ambos os ouvidos. 

Alguns pais mencionaram que o seu filho não tinha passado no teste de audição do 
recém-nascido, mas aos dois anos e meio de idade a audição estava bem. 

A perda auditiva temporária flutuante causada pelo otite média adesiva pode 
frequentemente ser aliviada pela inserção de tubos transtimpânicos para reduzir a 
pressão no ouvido médio, embora o tratamento nem sempre seja bem sucedido. 
Quando a perda auditiva é permanente, os aparelhos auditivos podem ajudar como 
medida temporária ou mais duradoura, embora isto pareça ser incomum (Guo 
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1995; Unique). 

Algumas crianças são também particularmente propensas a infeções dos ouvidos, 
que podem ser muito dolorosas e debilitantes. O tratamento com antibióticos e/ou 
tubos transtimpânicos pode ser necessário. 

Uma vez que as crianças correm o risco de atraso na fala, as preocupações dos 
pais em relação à audição devem consideradas cedo e providenciada terapia 
precoce, domiciliária ou escolar. 

“Antes dos três anos, teve problemas de audição por fluido nos ouvidos que 
requeria um tubo transtimpânico em ambos os ouvidos. Audição normal após 
tratamento.” - inv dup del 8p (p11), 7 anos 

“Colocou tubos com um ano por infeções crónicas dos ouvidos. Tem perda auditiva 
moderada no ouvido esquerdo e usa um aparelho auditivo, e uma perda auditiva 
moderada no ouvido direito. Pensa-se que lhe faltam as células ciliadas na cóclea e 
que nos próximos anos necessitará de amplificação em ambos os ouvidos.” - inv 
dup del 8p (p11), 3 anos 

“Tinha uma grave infeção do ouvido aos 12 meses. Aos quatro anos ela não passou 
no teste de audição na escola, pelo que será vista pelo Otorrinolaringologista para 
avaliar corretamente a audição. Aos cinco anos ela ainda tem problemas com os 
seus ouvidos, mesmo com a colocação de tubos.” - inv dup del 8p (p21) 

“Tem algum défice auditivo, algum do qual pode dever-se à otite média adesiva, e 
perda auditiva permanente no ouvido esquerdo. Colocou tubos no ouvido direito e usa 
um aparelho auditivo no ouvido esquerdo.” - inv dup del 8p (p21)  

█ Olhos e visão 

Problemas de visão e alterações estruturais dos olhos foram relatados por cerca de 

metade das Famílias Unique. 

A maioria das vezes as crianças vêm mal ao longe (miopia) (inquérito 7/29; cinco 
casos no BD), mas algumas vêm mal ao perto (hiperopia) 
(inquérito 2/29; um caso no BD) e quatro crianças têm uma 
deficiência visual cortical, em que a deficiência visual se deve 
a um problema com o cérebro, e não com o olho. Uma 
criança foi registada como legalmente cega, embora os seus 
pais sentissem que ela conseguia ver mas não utilizava bem 
a visão. Algumas crianças tinham astigmatismo, em que o 
globo ocular tem a forma de uma bola de râguebi em vez de 
ser redondo como uma bola de futebol, levando a uma visão 
desfocada. As crianças beneficiam frequentemente de 
óculos, embora alguns pais mencionem que o seu filho 
esteve relutante em usá-los. 

Um terço das crianças do inquérito Unique teve um 
estrabismo, em que um olho ou ambos se voltam para 
dentro, para fora, para cima ou para baixo. O estrabismo 
pode ser constante ou pode ocorrer de forma intermitente, 
especialmente quando a pessoa está cansada. Entre os 
membros da Unique, intervenções como palas, exercícios ou 
óculos geralmente funcionaram bem para corrigir o estabismo, mas para alguns este 
só foi corrigido após uma operação cirúrgica. Pelo menos uma criança desenvolveu 
um "olho preguiçoso" (ambliopia), o que pode ser uma consequência do 
“esquecimento” constante em utilizar um olho. 

8 anos 
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Outros problemas observados na literatura médica e por famílias Unique, incluem 
seis crianças Unique com nistagmo (movimentos oculares descontrolados) e duas 
crianças com síndrome de Duane (um problema de virar o olho). 
Casos raros de coloboma da íris, um defeito de desenvolvimento da parte colorida 
do olho que lhe dá uma aparência de "buraco de fechadura"; microftalmia (o olho é 
anormalmente pequeno); danos no nervo ótico; defeitos de desenvolvimento da 
retina na parte posterior do olho; cataratas; ptose (queda da pálpebra superior em o 
olho não fica completamente aberto); e lagoftalmia (dificuldade em fechar 
completamente as pálpebras), também foram relatados (Guo 1995; García-Santiago 
2015; Unique). 

“Ela tem uma deficiência visual cortical. Prefere olhar para rostos em vez de objetos, 
tem muitos problemas de visão e utiliza a visão periférica para observar o 
movimento. Dá-se melhor com abordagens multi-sensoriais. Há muitos anos que a 
corrigimos, o que ajudou significativamente com a exotropia (um tipo de estrabismo). 
Fez também cirurgia aos músculos dos olhos com um ano. Ela agora usa os seus 
olhos em conjunto. A sua visão foi medida pela última vez como 20/260 [visão 
deficiente].” - inv dup del 8p (p11), 7 anos 

“Usa óculos com uma tonalidade para ajudar em questões sensoriais e foi operado 
ao olho direito por ambliopia e estrabismo. Ele é incapaz de seguir horizontalmente 
após um certo alcance e é incapaz de mover os olhos para cima para além de um 
certo grau.” - inv dup del 8p (p12), 13 anos 

“Deficiência visual cortical. Ela não tem perceção de profundidade e espacial 
dificuldades de sensibilização. Tem movimentos oculares rápidos limitados e não 
consegue seguir objectos sem virar a cabeça. Má visão. - inv dup del 8p (p21), 16 
anos 

“Má visão num olho, ligeira miopia no olho direito e astigmatismo no olho 
esquerdo. Usa óculos. O olho esquerdo foi tapado durante uma hora por dia 
durante quase quatro anos. Aos cinco anos já não está tapado.” - inv dup del 8p 
(p21) 

█ Palato 

Um palato alto/arqueado é comum nos indivíduos com inv dup del 8p; muito 
raramente os bebés têm fenda do lábio e/ou palato. As alterações do palato, 
particularmente a fenda, podem causar dificuldades na alimentação, audição, 
dentição e produção dos sons da fala. Além de ajudar esteticamente, a reparação 
cirúrgica atenua estes problemas e pode mesmo eliminá-los completamente 
(García-Santiago 2015; Unique). 

“Ela tem úvula bífida, o que pode indicar que tem uma fenda do palato coberta 
pela mucosa da boca. Ela tem consistentemente problemas de alimentação e não 
é verbal. Não foi operada.” - inv dup del 8p (p11), 5 anos 

“Tem um palato muito alto, o que tem impacto na alimentação. O ortodontista 
está a planear melhorar o palato com um dispositivo ortodôntico.” - inv dup del 
8p (p12), 13 anos 

“Ela tem um palato muito alto e não consegue mastigar alimentos. Ela não morde e 
engole os alimentos inteiros. Tivemos muitos episódios de asfixia antes de 
compreendermos completamente o problema. Agora, damos-lhe comida mais mole 
e cortamo-la em pedaços. Descascamos maçãs e pêras e picamo-las, pois ela não 
gosta de morder e desiste rapidamente.” - inv dup del 8p (p21),13 anos 
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█ Alterações minor dos órgãos genitais 

Alterações minor dos órgãos genitais são por vezes vistas em rapazes com inv dup 
del 8p, mas as raparigas são muito menos suscetíveis de serem afetadas. Dentro 
da série Unique, cinco rapazes nasceram com testículos não descidos 
(criptorquidia). Os testículos começam a sua descida do abdómen durante a vida 
fetal e chegam normalmente ao escroto ao nascimento. Num número significativo 
de rapazes sem qualquer alteração cromossómica, essa viagem não está completa 
até ao nascimento, mas é concluída nos próximos meses. Quando a descida não 
ocorre, os testículos podem ser trazidos para baixo numa operação cirúrgica 
(orquidiopexia) e ancorados no escroto. Dois rapazes tinham um hidrocelo (uma 
acumulação de líquido aquoso num saco em volta dos testículos), que pode 
necessitar de drenagem. Genitais pequenos também foram descritos na literatura 
médica e num rapaz da Unique. Uma rapariga nasceu com dois úteros e duas vaginas. 
Muitas destas pequenas anomalias também podem ser observadas em crianças 
sem doenças cromossómicas e não são de grande preocupação (Kleczkowska 
1987; Unique). 

█ Hipersalivação e “baba” 

Um número significativo de pais da Unique (13/29) mencionou que o seu filho tinha 
sofrido uma produção excessiva de saliva (hipersalivação) e/ou “baba” (sialorreia) 
em maior ou menor grau, o que, num caso, ocorreu antes do início de uma 
convulsão. A sialorreia pode ocorrer sem produção excessiva de saliva se houver 
dificuldade em manter a boca fechada ou se houver um mecanismo ou taxa de 
deglutição inadequada, como é por vezes o caso nas doenças neurológicas, tais 
como paralisia cerebral e incapacidade intelectual. Estão disponíveis várias opções 
de tratamento e podem ser prescritos medicamentos, se necessário, tais  como 
escopolamina, embora possa haver efeitos secundários. Alguns pais mencionaram 
que a quantidade de saliva melhorou com o tempo (Unique). 

“Tinha uma baba excessiva até por volta dos 10 anos de idade, mas esta foi 
parando lentamente. Por vezes baba-se nos lados da boca, mas não é tão drástico 
como era dantes.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 

█ Hérnias 

Foram encontradas hérnias em algumas crianças, na virilha (inguinal) e/ou no 
umbigo (umbigo). Foram também detetadas na literatura médica. Se necessário, 
as hérnias podem ser corrigidas com cirurgia (Kleczkowska 1987; Goa 1995; 
Unique). 

█ Esofagite eosinofílica 

Quando questionados, quase metade dos pais da Unique (inquérito 13/29) 
disseram que o seu filho tinha um diagnóstico de esofagite eosinofílica (EEo), 
embora não haja menção a uma associação com inv dup del 8p na literatura 
médica. O esófago (tubo alimentar) liga a boca ao estômago. Quando fica 
inflamado, isto é conhecido como esofagite. Por vezes a inflamação do esófago é 
causada por um tipo particular de glóbulo branco, chamado eosinófilo, 
acumulando-se em grande número no revestimento do esófago. Os sintomas 
variam dependendo da idade e há sobreposição com os associados ao refluxo 
ácido (DRGE): as crianças podem recusar comida, sentir-se doentes, vomitar e 
não ganhar peso como esperado; os adolescentes podem queixar-se de dores de 
estômago ou peito, acompanhadas de vómitos; e os adultos podem ter dificuldade 
em engolir comida e sentir a sensação de que a comida está presa no seu tubo 
alimentar. Alterações na dieta e tratamento com esteróides podem ser usadas para 
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controlar esta doença, mas podem ter de ser de longo prazo para evitar a recidiva 
dos sintomas. Em adolescentes e adultos, a cirurgia de alargamento do esófago 
pode ser recomendada (Furuta 2015; Unique). 

“Aos 9 anos o nosso filho foi diagnosticado com EEo. Começou cerca de dois a três 
anos antes do diagnóstico; ele vomitava à noite de duas em duas semanas. O 
pediatra disse que não era suficientemente frequente para ser significativo, mas 
depois foi acontecendo gradualmente com mais frequência até termos de o levar ao 
serviço de urgência (SU) regularmente por vómitos recorrentes que só poderiam 
ser controlados por medicamentos como o Ondansetron, com sucesso limitado, ou 
com perfusão de soro. Diagnosticaram EEo através endoscopia e biópsias, depois 
receitaram Lansoprazole (usado para tratar DRGE), mas ele teve episódios 
recorrentes que o levaram a ser internado no hospital durante cinco dias. Desde 
então, tem feito uma dieta sem trigo, leite, ovos e soja e não tem estado doente. O 
seu último exame mostrou cura do esófago e o número de eosinófilos está a 
diminuir. Está finalmente a engordar e parece muito mais feliz. Ao longo deste 
tempo, a sua aprendizagem estagnou e eu pergunto-me se existe uma correlação.” 
- inv dup del 8p (p11), 11 anos 

█ Dentes 

Os problemas dentários são muito comuns em crianças com doenças 
cromossómicas, incluindo entre os membros Unique com inv dup del 8p (28/28 
inquérito Unique). 

A complicação mais comum, que afetou cerca de dois terços das crianças, foi 
ranger os dentes (bruxismo), que pode levar ao desgaste prematuro do esmalte. 
Dois investigadores notaram dentes em falta ou muito pequenos no maxilar 
superior em crianças com inv dup del 8p. Isto refletiu-se na série Unique onde 
cerca de um quarto das crianças tinha dentes anormalmente pequenos. Um 
número semelhante tinha dentes de leite que surgiram tardiamente, e por vezes 
caíram extremamente tarde para serem substituídos por dentes adultos. 
Ocasionalmente o esmalte é anormalmente fino e fraco (hipoplasia do esmalte), e 
algumas crianças são propensas à cárie dentária. Individualmente, alguns pais 
relataram um dente fundido, dentes extra, dentes grandes, dentição precoce, 
conjuntos adicionais de dentes adultos e gengivas espessas. 

Uma rotina de higiene dentária exigente é extremamente importante para minimizar 
os danos por cárie e erosão. Crianças e adultos podem também necesitar de 
serviços dentários hospitalares especializados - cuidados dentários foi uma das 
razões mais comuns para a admissão hospitalar nestes 
indivíduos (Gorinati 1991; Mitchell 1994; García-Santiago 
2015; Unique). 

“Existem enormes espaços entre os dentes e range 
gravemente os dentes, especialmente quando está a sofrer. 
Aos 20 anos de idade ainda tem três dentes de leite mas 
nunca teve cáries. - inv dup del 8p (p12), 20 anos 

“Os seus dentes estão manchados devido à medicação e 
precisam de limpeza profissional regularmente.” - inv dup del 
8p (p21), 8 anos
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█ Outras preocupações médicas (membros Unique) 

Hipoglicemia (baixo nível de açúcar no sangue): dois casos (um ligado a convulsões) 

Canais lacrimais bloqueados: quatro casos 

Traqueomalácia e/ou laringomalácia: dois casos 

Défice de IgA: um caso 

Colite Ulcerosa: um caso  

Eczema: quatro casos 

Pele altamente sensível: três casos 

Má circulação: três casos (incluindo um caso de síndrome de Raynaud)
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Puberdade 

A puberdade pode ser uma altura desafiante para qualquer família. A informação que 
temos relativa à puberdade e inv dup del 8p é limitada, mas entre as famílias Unique 
cinco membros (incluindo rapazes e raparigas) iniciaram a puberdade na idade 
esperada, duas raparigas tiveram atraso no início da puberdade e acredita-se que 
uma rapariga tenha iniciado mais cedo (puberdade precoce). Uma rapariga 
na literatura médica também foi documentado que tinha tido 
puberdade precoce. Para a maioria parece que a puberdade 
decorreu como esperado, sem qualquer motivo real de 
preocupação, embora as alterações de humor tenham sido 
comuns (Guo 1995; Unique). 

“Estamos agora a meio da puberdade. Talvez algumas das 
suas explosões comportamentais tenham estado 
relacionadas com alterações hormonais, mas não temos a 
certeza. A puberdade ainda não pareceu ser muito difícil, 
mas só o tempo o dirá.” - inv dup del 8p (p12), 13 anos 

“Felizmente, a puberdade está a tardar e é errática, o que 
nos deu muito tempo para a formação. Nós (casa e escola) 
temos trabalhado em conjunto nesta matéria. Ela tem 
sessões semanais da Well Woman onde lhe são explicados 
os desafios do seu corpo. Criámos rotinas específicas, por 
exemplo, ela tem um saco específico que é utilizado durante 
estes tempos. Isto é um lembrete visual para todos os 
interessados, no caso da comunicação falhar. Ela lida bem com a situação, mas os 
seus períodos são intensos e dolorosos quando chegam, por isso fica feliz por 
tomar a medicação como precaução nos primeiros dias. Ela está a sair-se muito 
bem, tanto emocional como fisicamente.” - inv dup del 8p (p21), 16 anos 

Idade adulta e Independência 

A evidência da Unique e da literatura médica é limitada mas sugere que a grande 

maioria das pessoas com inv dup del 8p precisarão de um apoio considerável ao 
longo das suas vidas, e apenas será possível uma independência limitada. A 
continuação é mais a exceção do que a regra e a alimentação permanece geralmente 
supervisionada mesmo entre as crianças mais velhas. Mesmo as pessoas mais 
velhas dos nossos membros necessitaram de apoio total 1:1 com tarefas de vida 
diária e finanças. 

Três membros adultos da Unique viviam em casa, embora um estivesse em 
processo de mudança para uma vida com apoio. Estes membros desfrutam de uma 
série de atividades, desde o canto às compras e até à participação em desportos. 
Embora a experiência profissional e a formação profissional não tenham sido 
possíveis para estes membros, pelo menos um deles gostava de frequentar um 
centro de dia. 

Há evidência limitada acerca de um membro adulto que pode estar a exibir alguns 
dos sinais de envelhecimento prematuro (Guo 1995; Unique) 

“A nossa filha vive em casa com a nossa família. Ela acabou de terminar o seu 
plano de educação e de fazer a transição para os serviços de adultos. Ela precisa 
de ser tratada como adulta; um orçamento individual ajuda e nós achamos que é 
útil para ela conhecer o maior número possível de pessoas na comunidade onde 
vive - ela está muito mais segura dessa forma. A menos que esteja assustada ou 
em sofrimento, o seu comportamento é bom. Ela gosta de cantar, drama, nadar e 
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cozinhar.” - inv dup del 8p (p11), 22 anos 

“A nossa filha tem 20 anos de idade e vive em casa connosco. Ela fica feliz por 
estar com a família e ao pé de outras pessoas; é muito sociável, feliz, envolvente e 
divertida. Gosta de esquiar, acampar e fazer compras e costumava adorar sair 
para comer e observar pessoas. A sua formação profissional ou experiência 
profissional não é apropriadas para ela, uma vez que é mais incapaz do que a 
maioria. Ela evidencia sinais de envelhecimento precoce: teve os seus primeiros 
cabelos cinzentos aos 8 anos de idade e está agora com muito grisalha, a pele 
está a desgastar-se e a secar e tem havido uma regressão definitiva nas suas 
capacidades físicas. Ela nunca está infeliz; mesmo quando está com dores, ela 
tenta envolver-se. Dorme muito: 12 horas por noite a maior parte da sua vida! A 
vida esgota-a.” - inv dup del 8p (p12), 20 anos 

“Aos 16 anos ela compreende que está a crescer e quer ser "uma mulher 
independente". Ela sabe que tem limitações e que tem prestadores de cuidados. 
Ela está satisfeita com isso e gosta de ter um jovem prestador de cuidados que lhe 
mostra sobre coisas adolescentes, tais como telefones e aplicações. Ela tem uma 
esteticista que lhe faz a maquilhagem e unhas e adora estas sessões. Adora 
qualquer coisa de menina, como massagens e bronzeamento e está a entrar no 
conceito de roupa. Adora nadar, e é muito boa, e também anda de bicicleta; não 
consegue pedalar por isso usa uma bicicleta adaptada. Ela não quer ser igual aos 
outros adolescentes, mas gosta de ter sessões de raparigas de um para um. Ela 
interessa-se por rapazes e vê vídeos no YouTube com homens jovens 
(supervisionados, claro), mas todos nós temos hormonas. Ela está a ter uma boa 
experiência de adolescente e nós tentamos assegurar que ela faz coisas de 
adolescente. Ela anda de bicicleta adaptada e vai à natação e adora. Ela também 
vai às compras, mas só gosta se estivermos a comprar coisas para ela como ela 
adora experimentar coisas. É um trabalho duro mudá-la no vestiário, por isso 
mando os assistentes com ela para comprar roupa da moda.” - inv dup del 8p 
(p21), 16 anos 

“O nosso filho tem 25 anos de idade e estamos apenas no processo de o fazer 
entrar na vida apoiada: um bungalow com três outros rapazes. Não posso dizer 
que estou pronto para a mudança, mas ambos precisamos de uma vida. Pelo seu 
21º aniversário comprámos-lhe um iPad, o que foi a melhor coisa de sempre - ele é 
ótimo nele, muito rápido e é capaz de obter tudo o que quer ver. Ele ainda não fala, 
não se veste nem se despe, mas consegue alimentar-se sozinho. Ele não dorme 
até ao fim; levanta-se cedo e é muito exigente. É em geral um jovem muito feliz, 
mas o seu comportamento pode ser desafiante. Ainda estamos a sorrir.” - inv dup 
del 8p (p21), 25 anos 
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Genes 

Existem muitos genes localizados no cromossoma 8p que podem desempenhar um 
papel nas características associadas ao inv dup del 8p. Alguns dos genes candidatos 
estão listados abaixo. Embora a identificação do(s) gene(s) responsável(eis) por 
certas características associadas ao inv dup del 8p seja valiosa e possa ajudar a 
orientar futuros estudos, não conduz diretamente a um tratamento imediatamente 
melhorado. Além disso, mesmo que o suposto gene responsável esteja duplicado ou 
eliminado, nem sempre significa que a(s) característica(s) associada(s) estará(ão) 
presente(s); outros fatores genéticos e ambientais desempenham um papel. 

█ STMN4 

O gene STMN4 na banda 8p21.2 está duplicado na maioria dos casos de inv dup del 
8p e pode estar associado a perturbações do comportamento e do espectro do 
autismo (Ozgen 2009). 

█ DPYSL2 

O gene DPYSL2 na banda 8p21.2 também está duplicado na maioria dos casos de 
inv dup del 8p e pode estar envolvido na automutilação como um gene relacionado no 
cromossoma X é conhecido por estar associado à automutilação em crianças com 
síndrome de Lesch-Nyhan (Ozgen 2009). 

█ NRG1 

A sobreexpressão do gene NRG1 (8p12) foi sugerida como um possível gene 
candidato para a hipotonia grave que está frequentemente associada a inv dup del 8p 
(García-Santiago 2015). 

█ Família genética FGF 

A sobreexpressão dos genes na família FGF, por exemplo FGF17 (8p21.3), FGF20 
(8p22) e FGFR1 (8p11), pode desempenhar um papel nas malformações dos 
membros e características faciais dismórficas (García-Santiago 2015). 

█ CDMD1 

O gene CSMD1 na banda 8p23.2 (deletado na inv dup del 8p) está associado ao 
desenvolvimento do sistema nervoso central (García-Santiago 2015). 
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O que dizem as famílias... 

“No início foi difícil habituarmo-nos a uma nova rotina, mas 
com o tempo tornou-se natural. Os três irmãos mais velhos 
da nossa filha gostam muito dela: estão sempre a olhar por 
ela, querem brincar e são muito protetores com ela. Como 
mãe dela, fiquei inspirada a treinar para me tornar 
terapeuta ocupacional depois de trabalhar com uma! Como 
família somos muito próximos, saímos regularmente juntos 
e fazemos o que qualquer outra família faria.  
Por vezes há desafios adicionais, mas encontramos formas 
de contornar estas e a nossa filha está sempre incluída. 
Ela tem um assistente pessoal (AP) que usamos para lhe 
dar uma pausa de nós e nós algum tempo com os seus 
irmãos mais velhos para os mimar um pouco. Sentimos que isso é muito importante para 
eles. Fisicamente, as coisas estão a ficar mais difíceis e acabámos de equipar a casa com  
dispositivos de elevação equipados para ajudar com isto. A mãe e o pai têm noites sem 
dormir, mas partilhamos esta tarefa tanto quanto possível para nos dar a ambos uma pausa. 
Estar perto de outras famílias é um recurso tão grande para informação e apoio. Fizemos 
alguns amigos fantásticos desta forma. Vale sempre a pena aderir a grupos locais de 
cuidadores de pais, bem como a instituições de caridade nacionais.” 

“Leve um dia de cada vez, cuide de si também, fale abertamente 
com outras crianças sobre como se sentem e o que notam, espere o 
melhor da criança com a doença cromossómica, porque elas irão 
surpreendê-lo com tudo o que forem capazes de fazer. 
A obtenção de um sistema de comunicação é fundamental. Viver o 
momento. Encontrar outras famílias com quem se ligar (não têm de 
ter o mesmo diagnóstico). Os bons terapeutas são realmente 
importantes. Se não se sentir bem com algo, peça uma segunda 
opinião, ou uma terceira. Não será capaz de fazer tudo o que todos 
sugerem. Faça o melhor que puder. Junte-se a grupos online e faça 
perguntas. Aprenda sobre recursos. O apoio online pode ser muito 
informativo. Nunca irá ser como toda a gente, mas isso não tem de 
ser uma coisa má. Amo a nossa família tal como ela é e a nossa 
filha mudou-me a mim e ao meu marido para melhor e ensinou-me 

tanto sobre o amor. Somos pessoas melhores, pais melhores. Ela tem dons que são só dela. 
Procure os dons da sua filha.” 

“O seu filho ensinar-lhe-á tanto e embora o diagnóstico vá mudar a sua família, pode mudá-lo 
para melhor. Tente não pensar com mais de seis meses de antecedência porque, para além 
disso, torna-se avassalador. O seu filho ainda pode ter uma vida maravilhosa com uma 
deficiência. Seja gentil consigo mesmo ao aceitar o diagnóstico e leve 
tempo para si mesmo quando puder, também.” 

“Os nossos filhos têm os seus próprios ritmos. Eles farão o que farão 
quando for a sua hora. Não há pressa, não há mudança de planos. 
Só têm de ir com ele.” 

“O meu conselho a outros pais seria aceitar que o seu filho é único e, 
sendo assim, não compare as suas capacidades, ou falta delas, com 
outras crianças. Seja o mais forte possível para o bem do seu filho, 
mas nunca hesite em pedir e procurar ajuda.” 

“Enquanto vemos o nosso filho como uma bênção, à medida que ele 
envelhece, as suas limitações tornaram-se um grande desafio para 
nós enquanto família. Por vezes, a vida é muito solitária e sente-se 
muito confinado.   
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É essencial obter apoio mental e cuidar do seu corpo fisicamente. 
Construir um bom sistema de apoio com amigos e família, se 
possível. Acima de tudo, fazer pausas para si próprio.” 

“As crianças com inv dup del 8p escrevem o seu próprio livro de 
regras e desafiam tudo o que já foi escrito sobre elas. Eles são 
ousados, inteligentes, engraçados e absolutamente adoráveis. 
Esforçam-se sempre por ser as melhores versões de si próprios 
que podem ser. Foi-nos dito pelo seu geneticista que ela nunca 
andaria ou falaria, mas provou que estavam errados!” 

“O meu conselho é juntar-se a grupos de apoio do Facebook para 
partilhar metas com pessoas que compreendam o quão grandes são 

essas metas são.” 

“Há um enorme espetro com este diagnóstico, particularmente se o seu filho tiver sido 
diagnosticado em jovem. Ninguém tem uma bola de cristal para lhe dizer o que o seu filho será 
capaz de fazer no futuro, quer seja a curto, médio ou longo prazo. Siga os conselhos que 
funcionam para si, por exemplo, colocar o seu filho numa creche para permitir a oportunidade 
de desenvolver competências através da cópia, mas saiba também que dizer "isto não funciona 
para nós" também é correto. Para nós, o importante tem sido garantir que não limitamos o 
mundo do nosso filho, assumindo que ele não consegue ou não quer fazer coisas, mas, em vez 
disso, dar-lhe todas as oportunidades de desenvolvimento que pudermos e aceitar ajuda 
também com isso. Pode ser cansativo, pelo que é realmente importante permitir a ajuda de 
profissionais e outras instituições.” 

“Obter muita ajuda da família: não fomos bons a pedir ajuda durante os primeiros anos e isso 
levou-nos a ficar esgotados às vezes. Também sugiro que nos preocupemos com a atenção. 
Recomendo uma aplicação chamada 10% mais feliz por Dan Harris. Muitos conselhos/ 
sabedoria de figuras de renome que têm estado atentas durante muitos anos. Comecei a viver 
mais no presente, menos no passado e menos no futuro. Tal como a nossa filha! Temos muita 
sorte em ter uma criança como ela e tudo é possível!” 

“É uma viagem dura por vezes, mas nunca percam de vista que têm a oportunidade de uma 
vida plena e feliz, ao seu nível. Os primeiros anos são os mais difíceis, à 
medida que se começa a compreendê-los, mas torna-se mais fácil e será tão 
divertido. Conhecerão algumas pessoas maravilhosas e aprenderão muito 
sobre vós próprios. Haverá tempos muito difíceis e algumas decisões 
difíceis; por vezes serão empurrados para os vossos limites, mas passarão 
por eles e a partir daí as vossas capacidades de reação crescerão. Estarão 
no longo caminho, mas os bons tempos serão épicos e a pura alegria que 
sentirão por atingirem determinadas metas é inquestionável. Trabalhe 
arduamente, continue a tentar, ouça os conselhos e ignore alguns deles. 
Eles são seus e você é o seu campeão e o mais importante é que o tempo 
irá muito depressa nesta viagem. Assegure-se de que dedica tempo a 
desfrutá-los, porque no fundo, quando a porta está fechada em casa, eles 
são os seus filhos e perfeitos.” 
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Grupos do Facebook 

Cromossoma 8p: Comunidade de Apoio aos Pais (644) - https://www.facebook.com/ 
groups/8ptherapy/ 

Doenças do cromossoma 8 (402) - https://www.facebook.com/groups/717458371707183/? 
ref=br_rs 

8p23.1 Síndrome de Deleção/Duplicação. Desordem Cromossómica Rara (473) - https:// 
www.facebook.com/groups/939907672688019/ 

8p deletion/duplication Research Group (283) - associado ao projeto de investigação 8p 

(Número de membros em Agosto de 2019 entre parênteses) 

 

Vídeos do YouTube 

"Doenças do cromossoma 8 - O que é uma alteração cromossómica" 

https://www.youtube.com/watch?v=nWhxzaiNqjE&t=1s 

"Inversion Deletion Duplication of Chromosome 8p" (um vídeo por famílias para o Dia da 
Doença Rara que explica brevemente a doença e mostra várias crianças com a doença) 

https://www.youtube.com/watch?v=nzZEYlqYyA0 

"O que são anomalias cromossómicas? Um guia simples de compreender para as famílias" 

https://www.youtube.com/watch?v=aeAnKkqcPIs&t=20s 

 
Websites/blogs 

https://patient.info - informação sobre doenças e termos médicos 

https://www.nhs.uk/conditions/ - explicações fáceis de compreender sobre as doenças e 
procedimentos médicos 

https://hannahmeandinvdupdel8p.com/ - blog de uma mãe 8p e oradora 

chromosome8.org 

specialbaby.org 

 
Organização sem fins lucrativos 

https://www.project8p.org/ - Project 8p Foundation é uma organização sem fins lucrativos 
501(c)(3) que defende as pessoas com uma doença ligada ao cromossoma 8p e todas as 
pessoas ligadas a alguém com esta doença. 

 
Livros 

"Chromosome Kids Like Me", de Annette Fournier (livro infantil da mãe de inv dup del); 
"Redefine Special" de Melanie Gomez (devoção espiritual da mãe de inv dup del 8p adulta); 
"Playing in the Mud" de Annette Fournier (Memória humorística sobre a vida com uma 
criança com necessidades especiais, da mãe de inv dup del 8p criança) 
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Informe a rede de apoio   

Grupo de Apoio às Doenças Cromossómicas Raras 

The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, Reino Unido Tel: 
+44(0)1883 723356 
info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

Junte-se à Unique para contacto com famílias, informação e apoio. 

Unique é uma instituição de caridade sem financiamento governamental, existente 

inteiramente de doações e subsídios. Se puder, por favor, faça um donativo através 

do nosso website em www.rarechromo.org/donate. Por favor, ajude-nos a ajudá-lo!  

 

Este folheto foi possível graças à contribuição de The Boshier-Hinton 

Foundation 
 

Grupo de Apoio às Doenças Cromossómicas Raras Número 1110661  

Registado em Inglaterra e País de Gales Número de Companhia 5460413 

A Unique menciona os contactos e sítios web de outras organizações para ajudar as famílias 
que procuram informação. Isto não implica que tenhamos confirmado o seu conteúdo ou que 
tenhamos qualquer responsabilidade por ele. 

Este guia informativo não substitui o aconselhamento médico personalizado. As famílias devem 
consultar um médico qualificado em todos os assuntos relacionados com o diagnóstico 
genético, gestão e saúde. A informação sobre alterações genéticas é um campo em rápido 
crescimento e, embora se acredite que a informação neste guia seja a melhor disponível no 
momento da publicação, alguns factos podem mudar mais tarde. A Unique faz o seu melhor 
para se manter a par das mudanças da informação e para rever os seus guias publicados, 
conforme necessário. 

Este folheto foi compilado pela primeira vez pela Unique (PM) em 2009 e revisto pelo Dr. John 
Barber, Wessex Clinical Genetics Service e pelo Professor Maj Hultén, BSc, PhD, MD, 
FRCPath, Professor de Genética Médica, Universidade de Warwick, 2009. 

Uma revisão importante foi feita pela Unique (CA) e revista pelo Dr Fe García Santiago, Instituto 
de Genética Médica e Molecular, Hospital Universitário La Paz, Madrid, Espanha e pelos Dr 
Wendy Chung e Dr Haluk Kavus, Divisão de Genética Molecular, Universidade de Columbia, 
Nova Iorque, EUA, 2019. 

Tradução (PT): Alice Porto Vasconcelos, MD, Serviço de Genética Médica, Centro Hospitalar 
Universitário São João (CHUSJ), Porto, Portugal, 2021. (CA) 
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