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Resumo 

O genoma é o que define o indivíduo, a sua espécie e as suas características individuais. 

Sendo uma entidade dinâmica, está em constante evolução, com o surgimento de novos 

elementos e o desaparecimento de outros.  

O DNA está compactado e distribui-se por 23 pares de cromossomas, sendo que cada 

cromossoma possui genes que garantem a transmissão correta da informação genética ao longo 

das gerações. O cariótipo é o método mais completo quanto à análise para a caracterização dos 

cromossomas. As anomalias em termos do número de cópias e as alterações estruturais dos 

cromossomas podem provocar alterações fenotípicas e mostrar-se patogénicas para os 

indivíduos que as possuem. 

A Citogenética Clássica consiste num método de análise direta dos cromossomas, 

através da observação direta de metafases, que visa identificá-los, classificá-los e avaliar a sua 

integridade e número.  

O cariótipo é realizado quando existe suspeita de anomalias cromossómicas e quando 

existem desordens do foro sexual, múltiplas anomalias congénitas e/ou défice cognitivo, 

dificuldades de aprendizagem, infertilidade ou abortos de repetição, no caso de se tratar de 

diagnóstico pós-natal, ou quando existem anomalias ecográficas ou rastreio bioquímico 

alterado, no caso de se tratar de diagnóstico pré-natal. 

Entre setembro de 2019 e março de 2020, na Unidade de Citogenética do Centro de 

Genética Médica Jacinto Magalhães, foram efetuadas culturas sincronizadas de linfócitos, a 

partir de amostras de sangue periférico, seguidas da manipulação conveniente e da técnica de 

bandeamento GTL, de forma a poder observar e estudar os cromossomas dos respetivos 

indivíduos. As células provenientes de amostras fetais foram cultivadas até que pudessem ser 

devidamente manipuladas, com posterior bandeamento GTL. Em ambos os casos, a análise do 

cariótipo foi realizada com recurso ao microscópio e ao sistema de captura e tratamento de 

imagens de metafases, o Citovision, de forma a avaliar o número e estrutura dos 

cromossomas. 

Das 59 amostras analisadas, identificaram-se seis anomalias. Destas, apenas duas 

envolviam alterações estruturais dos cromossomas. As restantes quatro consistiam em 

anomalias numéricas, sendo que duas envolviam os cromossomas sexuais.   

Foi observada a execução da técnica Fluorescent in situ hybridization, com recurso 

sondas específicas para a anomalia que se pretende detetar e de acordo com o protocolo 

estabelecido pelo fabricante.  
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A técnica de citogenética molecular MLPA foi aplicada a amostras que requeriam tal 

intervenção, seguindo o protocolo definido pelo fabricante, com o objetivo de detetar alterações 

do número de cópias causadoras de patologia.  

Foram utilizados os painéis SALSA®MLPA®ProbemixP245(MRC-Holland™) e 

SALSA®MLPA®ProbemixP297(MRC-Holland™). Dos 50 indivíduos estudados recorrendo 

a esta técnica, nove apresentaram anomalia. O painel SALSA®MLPA®ProbemixP250(MRC-

Holland™) foi utilizado para melhor caracterizar dois dos casos e confirmar a alteração 

envolvida.   

 

Palavras Chave: Cromossomas, Citogenética, Anomalias, MLPA, Diagnóstico. 
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Abstract 

The human genome is what defines an individual, his species and individual 

characteristics. Being a dynamic entity, it is constantly evolving, with the appearance of new 

elements and the disappearance of others.  

The DNA is compacted over 23 pairs of chromosomes, each containing genes that 

ensure the correct transmission of genetic traits over the generations. The karyotype analysis is 

the most complete method regarding the characterization of the chromosomes. Abnormalities 

in terms of the number and structure of the chromosomes may lead to phenotypic anomalies 

and prove to be pathogenic for the individuals who carry them.  

Classical cytogenetics consists of a method of direct analysis of chromosomes, through 

direct observation of metaphases, which aims to identify and classify them and evaluate their 

integrity and number.  

This analysis is performed when chromosomal abnormalities are suspected and when 

there are sexual disorders, multiple congenital anomalies and/or cognitive impairment, learning 

difficulties, infertility or recurrent abortions, regarding postnatal diagnosis, or when there are 

echographic anomalies or altered biochemical screening, regarding prenatal diagnosis. 

Between September 2019 and March 2020, at the Cytogenetics Unit of Jacinto 

Magalhães Medical Genetics Center, synchronized lymphocyte cultures were performed from 

peripheral blood samples, followed by convenient manipulation and GTL banding technique, 

in order to observe and study the chromosomes of the respective individuals. The cells from 

foetal samples were cultured until they could be properly manipulated, with subsequent GTL 

banding. In both cases, karyotype analysis was performed using a microscope and a system for 

capturing and treating metaphase images named Citovision, in order to evaluate the number 

and structure of chromosomes. 

Of the 59 samples analyzed, six anomalies were identified. Only two involved structural 

anomalies of chromosomes. The remaining four consisted of numerical anomalies, two of 

which involved the sex chromosomes. 

 It was observed the execution of the Fluorescent technique in situ hybridization, using 

probes specific for the anomaly that is intended to be detected and according to the protocol 

established by the manufacturer. 

The molecular cytogenetic technique MLPA was performed using samples that required 

such intervention, following the protocol defined by the manufacturer, with the objective of 

detecting chromosomal alterations causing pathology.  
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The panels SALSA®MLPA®ProbemixP245(MRC-Holland™) and 

SALSA®MLPA®ProbemixP297(MRC-Holland™) were used.  Of the 50 individuals studied 

using this technique, nine presented with anomaly. The panel 

SALSA®MLPA®ProbemixP250(MRC-Holland™) was used to better characterize two of the 

cases and confirm the alteration involved. 

 

Keywords: Chromosomes, Cytogenetics, Anomalies, MLPA, Diagnosis. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 O genoma é o que define o indivíduo, a sua espécie e as suas características individuais. 

Sendo uma entidade dinâmica, está em constante evolução, com o surgimento de novos 

elementos e o desaparecimento de outros, conforme a necessidade e a pressão da seleção 

natural.  O grande objetivo do início do século XXI era decifrar o genoma humano, sendo que 

várias descobertas biológicas constituíram um importante passo neste sentido. Thomas Morgan 

descobriu os cromossomas em 1910 e, em 1953, James Watson e Francis Crick estabeleceram 

a estrutura da dupla hélice de DNA. Quatro anos mais tarde, Johan Matthaei e Marshall 

Nirenberg tiveram um papel fundamental na descoberta do código genético e, finalmente, nos 

anos noventa deram-se os primeiros passos na sequenciação do genoma humano (Lander et al., 

2001; Makaowski, 2001). 

 O ácido desoxirribonucleico (DNA), cuja molécula se encontra representada na Figura 

1, é o material genético de todos os seres vivos, tendo de cumprir vários requisitos de forma a 

garantir a normal manutenção da espécie. Tem de ser replicado com alta precisão, ser passível 

de sofrer recombinação e conter a informação genética necessária à produção de proteínas. O 

DNA é uma molécula polimérica, cujos monómeros são constituídos por um açúcar 

(desoxirribose), um grupo fosfato e uma base azotada, sendo denominados nucleótidos. As 

bases azotadas podem ser pirimidinas (timina (T) e citosina (C)) ou purinas (adenina (A) e 

guanina (G)) (Videira, 2011).  

 No genoma humano podemos distinguir Genes, Pseudogenes e DNA não-codificante 

(ncDNA), sendo que este último é o seu elemento maioritário.  

 Um gene consiste numa sequência de pares de bases que conduz à produção de um 

produto funcional, sendo este uma molécula de RNA e, posteriormente, um péptido (Mahdieh 

and Rabbani, 2013). Constitui uma unidade hereditária em todos os organismos vivos, 

garantindo que todas as gerações de uma dada espécie herdem os traços que as caracterizam 

(Qaisar, Tayyeb and Bhat, 2017).  

 Na sua grande maioria, os estudos genéticos têm por base um objetivo comum: 

compreender o genoma humano, bem como a sua interação com o meio envolvente e qual a sua 

influência no fenótipo dos indivíduos para que, desta forma, seja possível entender a base 

genética por detrás das mais variadas patologias, de forma a tratá-las ou até mesmo erradicá-

las.  
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 Uma mutação define-se como sendo qualquer alteração na sequência de nucleótidos no 

DNA. Acredita-se que cada pessoa possui, em média, entre 4.1 a 5 milhões de mutações 

pontuais que podem afetar um ou vários nucleótidos ou constituírem pequenas indels, o que 

corresponde a cerca de 0.3% do genoma (Videira, 2011; Paten et al., 2017).   

 As mutações pontuais podem apresentar diferentes consequências para os indivíduos 

portadores, dependendo da posição em que ocorrem numa dada sequência nucleotídica e das 

que bases afetam. Caso estas ocorram em regiões não codificantes ou reguladoras, as 

consequências são, geralmente, menos severas do que quando ocorrem em regiões codificantes, 

uma vez que afetam apenas a quantidade de proteínas produzidas e não a sua função. Ocorrem 

Bases 

 Azotadas 

Adenina 

Citosina 

Timina 

Guanina 

Figura 1 - Estrutura da molécula de DNA e representação da estrutura das bases azotadas que a constituem. 

Adaptado de Newman and Biggers, 2018. 
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na população com uma frequência superior a 1% e são características de cada indivíduo 

(Videira, 2011).  

 Os single nucleotide polymorphisms (SNPs), são variações num único nucleótido e 

acredita-se que sejam um dos principais indutores de variabilidade populacional. Os Variable 

Number of Tandem Repeats (VNTRs) são polimorfismos que consistem em alterações no 

número de elementos de repetição em sequências de DNA minissatélite, cujo tamanho varia 

entre 1 a 3kb e são também indutores de variabilidade populacional (Videira, 2011; Timpson et 

al., 2018). 

 De entre as alterações citogenéticas mais comuns, distinguem-se as translocações, as 

inversões, as deleções e as duplicações. Se por um lado algumas destas alterações são 

responsáveis pelo fenómeno evolutivo, podem também acarretar consequências negativas para 

os portadores. A seleção natural permitiu, ao longo da História da Humanidade, que as 

alterações que conferissem uma maior vantagem adaptativa fossem transmitidas às gerações 

seguintes. Porém, o aumento exponencial da população mundial, juntamente com os avanços 

tecnológicos e científicos que permitem a sobrevivência de indivíduos portadores de alterações 

deletérias tem diminuído a eficácia da seleção natural, permitido que estas surjam com mais 

frequência nos indivíduos (Timpson et al., 2018). 

 A recombinação consiste num rearranjo de sequências nucleotídicas e é um fenómeno 

que, conjuntamente com as mutações, permite que ocorra evolução. A recombinação homóloga, 

ou crossing-over, ocorre sobretudo durante a meiose em seres que se reproduzem de forma 

sexuada. Pode acontecer em qualquer ponto dos cromossomas e não envolve perda ou ganho 

de material (Videira, 2011). 

 As alterações podem afetar genes localizados em qualquer cromossoma, sendo que 

podem afetar apenas um alelo, isto é, apenas uma cópia do gene, ou ambos os alelos, ou seja, 

ambas as cópias possuem a alteração. As alterações que afetam genes localizados nos 

autossomas, denominadas autossómicas, podem ser dominantes ou recessivas. Em alterações 

autossómicas dominantes, a alteração de apenas um dos alelos leva à ocorrência da patologia. 

Um progenitor portador de uma mutação deste tipo tem 50% de probabilidade de a transmitir à 

sua descendência. Em alterações autossómicas recessivas, é necessário que ocorra perda de 

função de ambos os alelos de um gene para que surja a patologia. Nesta situação, para que a 

descendência apresente a patologia, ambos os progenitores têm de ser portadores da alteração. 

As mutações ligadas ao cromossoma X, como o nome indica, afetam genes localizados neste 

cromossoma. Em caso de mutação recessiva e graças à inativação preferencial do cromossoma 



4 

 

X em mulheres, estas são geralmente as portadoras da alteração, mas a doença manifesta-se 

sobretudo em indivíduos do sexo masculino. Estas mutações têm consequências para os 

indivíduos do sexo feminino possuam a alteração em ambos os cromossomas X.  A tabela 1 

sumariza o modo de hereditabilidade de cada tipo de mutação (Mahdieh and Rabbani, 2013). 

 

Tabela 1 - Modo de heritabilidade e breve descrição das mutações. Adaptado de Mahdieh and Rabbani , 2013. 

Modo de hereditabilidade Descrição 

Autossómica 

Dominante 

A mutação de um único alelo causa a doença; 

Em geral, cada pessoa afetada possui um dos progenitores 

afetado; 

Autossómica 

Recessiva 

É necessário que ambos os alelos estejam mutados para que 

surja a patologia; 

Geralmente, nenhum dos pais é afetado mas ambos são 

portadores de um alelo mutado; 

Não é comum surgir em todas as gerações de uma família 

afetada; 

X-Dominante As mulheres são mais frequentemente afetadas do que os 

homens; 

Transmissão Materna para os filhos do sexo masculino; 

X-Recessiva Afeta sobretudo homens; 

Para que se a patologia se manifeste numa mulher, ambos os 

progenitores têm de ser portadores de um alelo mutado; 

Transmissão materna para os filhos do sexo masculino; 

 

 

 Estas alterações podem ter um impacto negativo no fenótipo dos indivíduos e na sua 

descendência. Para que as anomalias não se propaguem através das gerações, é importante 

perceber qual a probabilidade de uma dada alteração ser transmitida à descendência, de forma 

a que os pais recebam o devido aconselhamento genético, fulcral para que o casal possa tomar 

a melhor decisão no que toca à gravidez, atual ou futura, evitando gestações em que o feto 

possui um fenótipo anormal. Além disso, também é importante para que os clínicos possam, 
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desde uma fase precoce, prestar os devidos cuidados de saúde ao bebé, mitigando o impacto de 

possíveis anomalias cromossómicas no seu fenótipo. 

 

1.1 - Cariótipo 

 

 O genoma humano está alojado principalmente no núcleo, compreendendo cerca de 

3200 Mbp, mas também na mitocôndria. No núcleo, o DNA está compactado graças à presença 

de histonas e outras proteínas, distribuindo-se por 23 pares de cromossomas: 22 pares de 

autossomas, numerados do maior para o mais pequeno, e dois cromossomas sexuais, 

identificados como cromossoma X e cromossoma Y (Makaowski, 2001; Stanyon, 2018).  

 Cada cromossoma possui genes que garantem a transmissão correta da informação 

genética ao longo das gerações, permitindo a evolução e manutenção da espécie. Os genes 

localizam-se ao longo dos braços dos cromossomas, mas não no centrómero. Um dos 

cromossomas de cada par é transmitido pelo pai e o outro pela mãe, de forma que o nosso 

cariótipo possui 50% de informação genética paterna e a restante provém da linhagem materna 

(Mahdieh and Rabbani, 2013; Qaisar, Tayyeb and Bhat, 2017).  

 Os cromossomas, cujo nome significa “corpos corados”, foram observados pela 

primeira vez após o desenvolvimento da microscopia ótica (Liehr, 2019). O cariograma consiste 

numa imagem dos cromossomas ordenados, obtida a partir de uma microfotografia de um 

núcleo celular em metafase. A Figura 2 representa o cariograma normal de um humano do sexo 

masculino.  
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Os cromossomas são classificados e numerados respeitando uma série de normas 

estabelecidas pelo Sistema Internacional para Nomenclatura de Citogenética Humana (ISCN 

2016), de acordo com as suas características morfológicas, como o tamanho, a posição do 

centrómero e o padrão de bandeamento. O centrómero, a região à qual se ligam as fibras do 

fuso acromático, permite dividir os cromossomas em dois braços. O braço acima do centrómero, 

geralmente mais pequeno, designa-se p, devido à designação petit, que significa pequeno em 

francês. O outro braço designa-se q, uma vez que esta é a letra que se segue no alfabeto. 

Convencionalmente, o braço p surge em cima no cariograma. Quando ambos os braços possuem 

o mesmo tamanho, como no caso dos cromossomas 1 e 3, o cromossoma é classificado como 

metacêntrico, uma vez que o centrómero se localiza na região mediana do mesmo. Quando o 

centrómero se encontra numa posição tal que o braço p tem um terço do tamanho do braço q, o 

cromossoma diz-se submetacêntrico, como são exemplo os cromossomas 2 e 6. Se o 

cromossoma possuir apenas o braço q, denomina-se acrocêntrico. Exemplo disto são os 

cromossomas 13, 14, 15, 21 e 22, que possuem satélites na região terminal após o centrómero. 

Os genes que codificam o RNA ribossomal (rRNA) e as proteínas ribossomais estão localizados 

nos satélites destes cromossomas. A Figura 3 mostra a classificação dos cromossomas de acordo 

com a posição do centrómero.  (Makaowski, 2001; Qaisar, Tayyeb and Bhat, 2017; Stanyon, 

2018).  

Figura 2 - Cariograma normal de um indivíduo do sexo masculino – 46,XY. 
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Figura 3 - Classificação dos cromossomas de acordo com a posição do centrómero.  Adaptado de Alves, 2019. 

  

 Os centrómeros dos cromossomas também permitem distinguir os diferentes 

cromossomas graças à sua composição rica em DNA alfóide. Existem diferentes famílias deste 

DNA, sendo possível distinguir diferentes cromossomas com base na sua constituição em 

termos de DNA alfóide, recorrendo a técnicas adequadas como a Fluorescent in situ 

Hybridization (FISH) (Makaowski, 2001).  

 O padrão de bandeamento é característico de cada par de cromossomas e é uma das 

melhores formas de os identificar e avaliar a sua integridade estrutural. Quando os cromossomas 

estão representados de forma esquemática, isto é, pelo seu ideograma, as bandas devem ser 

numeradas de acordo com as normas ISCN 2016. A banda correspondente ao centrómero é 

sempre numerada como q10 (Stanyon, 2018).   

 A numeração das bandas de cada braço inicia-se a partir do centrómero e prolonga-se 

no sentido do telómero. Cada banda é nomeada de acordo com o braço em que se encontra e a 

sua posição no mesmo, por exemplo, as bandas do braço q são nomeadas de q1| q2| q3| etc., e 

as bandas do braço p são denominadas p1| p2| p3| e assim sucessivamente. As sub-bandas são 

identificadas com a designação da banda principal, seguida de um ponto e um dígito que 

representa a sua posição no braço. Exemplificando, as sub-bandas que pertencem à banda q2 

são denominadas q2.1| q2.2| e assim sucessivamente (Qaisar, Tayyeb and Bhat, 2017; Stanyon, 

2018).  

 A Figura 4 representa o ideograma do cromossoma 1, onde está exemplificada a regra 

de numeração das bandas. 

 



8 

 

1.2 - Meiose  

 

 As células da linha germinativa são produzidas por meio da Meiose, que consiste num 

processo de redução do número de cromossomas para metade, de forma a que duas células 

germinativas, uma proveniente do homem e outra proveniente da mulher, possam juntar-se e 

gerar um ser humano diploide normal. A Figura 5 esquematiza o processo normal de Meiose. 

A Meiose divide-se em duas fases, sendo a primeira uma fase reducional e a segunda uma fase 

equacional, denominadas Meiose I e Meiose II, respetivamente.   

  

1.3 - Mitose 

 

 A Mitose consiste num fenómeno de divisão celular em que uma célula-mãe se divide, 

originando duas células-filhas, idênticas entre si e à célula que lhes deu origem.  

 O fenómeno mitótico garante o crescimento e desenvolvimento dos seres e, no decurso 

da vida, é responsável pela substituição de células decadentes por células jovens. A Figura 6(a) 

esquematiza o ciclo celular, que engloba uma fase de crescimento celular, a interfase, durante 

q
1

0
 

Figura 4 - Ideograma do cromossoma 1. Adaptado de Genome Decoration Page, NCBI. 

(a) 

(b) 

Figura 5  -Esquema representativo do processo da Meiose. Os traços vermelhos e verdes representam (a) pares de 

homólogos e (b) cromatídeos irmãos entre si. 



9 

 

a qual a célula replica todo o seu conteúdo, seguida de Mitose, ou seja, a divisão celular 

propriamente dita. A Figura 6(b) esquematiza as fases da Mitose.  

 O ciclo celular possui diversos checkpoints, momentos em que diferentes mecanismos 

celulares que visam garantir o sucesso da divisão celular, verificando, por exemplo, a 

integridade do material genético e a correta distribuição dos cromossomas pelas células-filhas. 

Caso seja detetado algum erro, a célula entra num estado designado G0. Os mecanismos de 

reparação são ativados, numa tentativa de retificar a situação, após o que o ciclo retoma o seu 

curso normal. Caso não seja possível reparar o erro, é acionado o processo apoptótico de modo 

a eliminar a célula (Mahdieh and Rabbani, 2013).  

 

1.4 – Anomalias Cromossómicas 

 

 Os mecanismos de reparação de erros no DNA são muito eficientes, porém, não são 

infalíveis. Por vezes, algumas anomalias cromossómicas não são devidamente detetadas e 

reparadas, e a célula anormal sobrevive, conduzindo a situações de aneuploidia ou à presença 

de cromossomas cuja integridade se encontra comprometida.  

 

S          

Duplicação do 

DNA 

G2 

Preparação 

para a 

divisão 

G1        

Crescimento 

Celular 

 

Interfase 
 

Mitose 

G0 

(b) (a) 

Figura 6 - (a) representação esquemática do ciclo celular e (b) representação esquemática das fases da mitose. 

Adaptado de Santos, 2020. 
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1.4.1 – Aneuploidias 

 

A aneuploidia, isto é, a alteração no número de cromossomas, resulta da segregação 

incorreta dos cromossomas durante a meiose ou durante a mitose.  

Durante a meiose, pode ocorrer a não disjunção dos homólogos, a disjunção prematura 

ou a presença de lagging chromosomes durante a anafase. Estes cromossomas, como o nome 

indica, apresentam um atraso relativamente aos restantes durante a migração na anafase, 

podendo levar à perda de informação genética.  

Durante a mitose, podem também estar presentes lagging chromosomes, levando à 

ocorrência de aneuploidia em mosaico.  

As aneuploidias mais comuns encontram-se descritas na Tabela 2 (Mahdieh and 

Rabbani, 2013).  

 

Tabela 2 - Incidência e descrição das aneuploidias mais comuns. “S.” significa Síndrome. Adaptado de Mahdieh 

and Rabbani, 2013. 

Aneuploidia Cariótipo Incidência 

Características 

Fenotípicas Mais 

Frequentes 

Trissomia 21 (S. de 

Down) 

47,XX, +21 ou     

47,XY, +21 
1/700 nados vivos 

Epicanto, hipotonia, 

clinodactilia, défice 

intelectual 

Trissomia 18 (S. de 

Edward) 

47,XX, +18 ou     

47,XY, +18 
1/3000 nados vivos 

Anomalias cardíacas 

e renais, 

micrognatia, punhos 

cerrados, défice 

intelectual 

Trissomia 13 (S. de 

Patau) 

47,XX, +13 ou     

47,XY, +13 
1/5000 nados vivos 

Microcefalia, 

holoprosencefalia, 

ciclopia, defeitos 

cardíacos, défice 

intelectual 

S. de Klinefelter 47,XXY 
1/500 nados vivos do 

sexo masculino 

Ginecomastia, 

genitália pequena, 
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infertilidade, défice 

intelectual ligeiro 

S. de Turner 45,X 
1/5000 nados vivos 

do sexo feminino 

Não ocorre a 

maturação sexual, 

baixa estatura  

S. de Jacobs 47,XYY 
1/1000 nados vivos 

do sexo masculino 

Grande estatura, 

dentes grandes, 

fertilidade normal, 

atraso motor, 

dificuldades de 

linguagem 

Trissomia X 47,XXX 
1/1000 nados vivos 

do sexo feminino 

Problemas de 

aprendizagem, atraso 

motor, dificuldades 

de linguagem, 

alterações de 

comportamento 

 

 Os erros que ocorrem na meiose durante a formação dos oócitos aumentam à medida 

que a idade materna aumenta.  

 

1.4.2- Anomalias Estruturais  

 

 A maioria das anomalias estruturais dos cromossomas são deleções, duplicações, 

inversões, translocações e cromossomas em anel, e resultam da troca desigual de material entre 

cromossomas, como ocorre durante o crossing-over, ou da reparação incorreta, por parte das 

enzimas de reparação do DNA, de quebras nesta molécula. Exemplo destas anomalias são a 

Síndrome de Williams, que resulta da deleção da região 7q11.2, e a Síndrome de DiGeorge, 

que resulta da deleção da região 22q11.2 (Mahdieh and Rabbani, 2013).  

 A Tabela 3 sumariza as anomalias estruturais mais frequentes.  

 

Tabela 2 (continuação) - Incidência e descrição das aneuploidias mais comuns. “S.” significa Síndrome. 

Adaptado de Mahdieh and Rabbani, 2013. 
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Tabela 3 - Breve descrição das anomalias estruturais mais comuns. Adaptado de Mahdieh and Rabbani, 2013. 

Anomalia Estrutural Descrição 

Deleção Parte do cromossoma é eliminada 

Duplicação Parte do cromossoma é duplicada 

Translocação 
Troca de uma porção de material genético 

entre cromossomas não homólogos 

Translocação Recíproca 

Troca recíproca de uma porção de material 

genético entre dois cromossomas não 

homólogos 

Translocação Robertsoniana 
Fusão dos braços q de dois cromossomas 

acrocêntricos e perda dos braços p 

Inversão Uma porção de um cromossoma é invertida 

Inversão Pericêntrica O segmento invertido engloba o centrómero 

Inversão Paracêntrica 
O segmento invertido não engloba o 

centrómero 

Cromossoma em Anel 

Cromossoma com forma circular que resulta 

da fusão dos seus telómeros (região terminal 

dos braços dos cromossomas) 

Isocromossoma 

Um cromossoma que possui dois braços 

idênticos devido à duplicação desse braço e 

perda do outro 

Cromossoma Dicêntrico Cromossoma que possui dois centrómeros 

 

1.5 - Citogenética Clássica 

 

 A análise do cariótipo é o método mais completo para a caracterização dos 

cromossomas. As anomalias em termos do número de cópias e as alterações estruturais dos 

cromossomas podem provocar alterações fenotípicas e mostrar-se patogénicas para os 

indivíduos que as possuem (Huang and Chen, 2017).  

 A Citogenética Clássica consiste num método de análise direta dos cromossomas, 

através da observação de metafases ao microscópio e posterior captura fotográfica com recurso 

a um sistema adequado de captura e tratamento de imagens citogenéticas, que visa identificá-
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los, classificá-los e analisar o seu número e estrutura individual, de modo a estabelecer o 

cariótipo dos indivíduos de forma a determinar se este é normal ou se possui alguma anomalia 

que possa ser responsável por um determinado fenótipo (Gardiner, 1995; Qaisar, Tayyeb and 

Bhat, 2017).   

 A análise citogénica em situações pós-natal é realizada quando existe indicação clínica 

para tal. Essa indicação existe quando se suspeita de anomalias cromossómicas e quando 

existem desordens do foro sexual, múltiplas anomalias congénitas e/ou défice cognitivo, 

dificuldades de aprendizagem, infertilidade ou abortos de repetição (Mahdieh and Rabbani, 

2013).  

 O diagnóstico pré-natal é efetuado quando existem anomalias ecográficas ou rastreio 

bioquímico alterado. Inicialmente, apenas as mulheres com idade materna avançada (≥35anos) 

eram sujeitas a procedimentos invasivos para recolher amostras que permitissem avaliar o 

cariótipo do feto. Atualmente, com o avanço da tecnologia, é possível detetar anomalias 

ecográficas que servem como indicador para que se proceda à análise citogenética, sobretudo 

quando a translucência da nuca surge aumentada ou existem alterações morfológicas no feto. 

Também a existência de doenças genéticas na família é motivo para que se proceda ao 

diagnóstico pré-natal invasivo (Ferreira et al., 2016; Bunduki et al., 2018). 

  

1.5.1 - Obtenção e Processamento de Amostras 

 

 Para que seja possível estabelecer o cariótipo é necessário processar as amostras de 

sangue periférico, líquido amniótico, vilosidades coriónicas, pele ou outro tecido a partir do 

qual seja possível obter um número representativo de células em metafase proveniente do 

indivíduo em estudo, de acordo com protocolos estabelecidos pelo laboratório. 

 A obtenção de amostras de sangue periférico consiste num processo rotineiro de colheita 

de sangue para análise. Após a colheita, é necessário promover o crescimento das células 

nucleadas do sangue, os Linfócitos, reproduzindo in vitro as condições que se verificam in vivo. 

Para tal, é necessário estimular o crescimento dos Linfócitos T, recorrendo-se a compostos dos 

quais é exemplo a fitohemaglutinina. 

 As amostras de pele podem provir, por exemplo, de um feto, após a sua morte, ou de 

uma região da pele de um indivíduo que apresente uma mancha que sugira a presença de 

mosaicismo. Nesta situação, a biópsia de pele deve ser realizada na periferia da mancha, de 

forma a englobar também uma porção de pele normal. Em caso de a amostra de pele provir de 
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um feto, esta deve ser em quantidade suficiente para que se possa proceder à cultura celular e 

posterior análise citogenética. Ainda que a colheita de pele seja um processo que exija um 

clínico, esta não apresenta qualquer risco para a saúde do indivíduo em estudo. Tratando-se de 

uma amostra sólida, é necessário dissociar as células, desfazendo o tecido, de forma a obter 

células em suspensão com o intuito de promover a cultura, obtendo resultados mais rápidos. 

 A colheita de amostras pré-natal, sejam Vilosidades Coriónicas ou Líquido Amniótico, 

consiste num processo delicado, que requer a intervenção de um clínico experiente.  

 A colheita de Vilosidades Coriónicas (CVS) consiste num método invasivo que visa a 

obtenção de vilosidades da placenta, uma vez que estas possuem o mesmo cariótipo que o feto. 

Realiza-se entre a 11º e a 14º semana de gestação e implica um risco de abortamento de cerca 

de 1%. Esta técnica permite que seja efetuado um diagnóstico numa fase muito precoce da 

gravidez o que não só facilita a intervenção dos clínicos como, em caso de necessidade de 

interromper a gravidez, implica menos transtorno emocional para as grávidas. Porém, existe a 

probabilidade de existir mosaicismo placentar e/ou contaminação materna. Caso o feto seja do 

sexo masculino, as células provenientes da mãe são facilmente identificáveis, porém, quando o 

feto é do sexo feminino, é comum fazer-se o despiste de contaminação recorrendo a métodos 

moleculares.  (Bunduki et al., 2018). 

 As amostras de vilosidades coriónicas possuem uma grande quantidade de coágulos 

sanguíneos que têm de ser removidos para que se possa proceder à cultura celular. Sendo estas 

amostras sólidas, à semelhança do que acontece com as amostras de pele, é necessário dissociar 

o tecido de forma a obter células em suspensão, promovendo o seu crescimento em cultura. 

Quando o número de colónias é satisfatório, coloca-se CRA, uma solução que promove o 

alongamento e melhora a resolução microscópica dos cromossomas. 

 A amniocentese é um método invasivo que visa recolher líquido amniótico. É efetuada 

a partir das 15 semanas de gestação e implica um risco de abortamento de cerca de 0.5%. Sendo 

uma amostra de células em suspensão, os amniócitos, não necessita de sofrer o mesmo 

processamento inicial das amostras de pele e de vilosidades coriónicas.  (Bunduki et al., 2018).   

 Independentemente da amostra em questão, os meios de cultura são suplementados com 

antibióticos e antifúngicos para impedir o crescimento de microrganismos. Além disso, a 

sementeira é sempre realizada em duplicado recorrendo a meios distintos de modo a aumentar 

o número de lâminas disponíveis para análise e contornar situações de eventual contaminação 

e/ou de ocorrência de erros associados ao operador. Em todos os momentos da cultura de 

células, é necessário garantir condições de assépsia total, de modo a garantir que as culturas 
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não são contaminadas. Assim, toda a área e material de trabalho devem ser desinfetados com 

etanol 70% V/V.  

Após a obtenção de um número satisfatório de células em cultura, o ciclo celular é 

bloqueado em metafase, com auxílio de um inibidor da formação do fuso acromático, como o 

colcemide, que é capaz de se ligar ao dímero de tubulina, impedindo a polimerização dos 

microtúbulos. Desta forma, o ciclo celular de todas as células presentes na cultura é bloqueado 

em metafase, permitindo a melhor individualização e identificação dos cromossomas e de 

alguma possível anomalia. 

Enquanto nas culturas de Linfócitos T as células se encontram em suspensão, no caso 

das culturas de amniócitos e fibroblastos é necessário destacar as células do fundo da caixa de 

cultura. Remove-se todo o meio de cultura e depois coloca-se tripsina, responsável por degradar 

as proteínas que mantêm as células aderidas à caixa. É importante que todo o meio de cultura 

seja removido, caso contrário, a tripsina é inativada.  

  Posteriormente, adiciona-se uma solução hipotónica, como uma solução pouco 

concentrada de cloreto de potássio (KCl), de forma a provocar a lise das células. De seguida, a 

ação do KCl é bloqueada com recurso a uma solução fixadora. Esta é ainda responsável por 

eliminar os resíduos celulares que não são relevantes para a análise citogenética, bem como 

preservar a morfologia dos cromossomas.  

 As amostras são tratadas com solução fixadora em quatro ciclos, qua consistem na 

aplicação da solução fixadora, seguida de centrifugação e decantação do sobrenadante. No final 

do quarto e último ciclo, a amostra deve apresentar-se incolor.  

 

1.5.2 - Espalhamento 

 

 Terminada a manipulação, a suspensão de células em metafase é espalhada sobre uma 

lâmina de vidro, de acordo com o esquematizado na Figura 7. Um determinado volume de 

células em suspensão é espalhado, com auxílio de uma pipeta, em duas regiões circulares. A 

suspensão deve ser libertada aos poucos da pipeta, à medida que se vai descrevendo um 

movimento circular que deve terminar no centro da região onde se efetuou o espalhamento. 

Uma vez em contacto com a lâmina, a solução fixadora começa a espalhar-se e evaporar 

comprimindo as células e obrigando-as a esticar, o que torna os cromossomas maiores, mais 

achatados e visíveis. Quanto mais tempo durar a evaporação, melhor será a qualidade do 

espalhamento, pelo que este passo deve ser realizado num ambiente com temperatura e 
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humidade controladas que permitam o espalhamento ideal, em que os cromossomas devem 

apresentar o mínimo de sobreposições. 

 

1.5.3 - Coloração e Bandeamento 

 

Após a obtenção das células em metafase, é necessário corar os cromossomas de forma 

a que estes se tornem visíveis ao microscópio e que seja possível identificá-los e analisá-los. 

As técnicas de bandeamento começaram a surgir no final da de década 1960, quando se provou 

que os corantes fluorescentes se ligavam aos cromossomas criando um contraste entre regiões 

com uma composição nucleotídica e um nível de condensação diferentes produzindo um padrão 

diferencial de bandas claras e escuras ao longo do comprimento dos cromossomas (Qaisar, 

Tayyeb and Bhat, 2017).   

Mais tarde, descobriu-se que quando se fazia uma digestão prévia dos cromossomas, 

seguida da aplicação de corantes tradicionais, como o Giemsa, estabelecia-se um padrão de 

bandeamento marcado e característico de cada par de cromossomas, permitindo que os 

homólogos fossem rapidamente identificados e emparelhados. Além disso, a técnica de Bandas-

G permitiu identificar regiões dos cromossomas que revelam polimorfismos. Os polimorfismos 

foram amplamente estudados e acredita-se que não possuem impacto fenotípico, ainda que 

alguns autores considerem que estes possam dificultar a sinapse dos cromossomas homólogos 

durante a meiose, podendo levar a erros de segregação (Saran, Kumar and Kumar, 2017).  

Figura 7 - Representação esquemática do espalhamento. A seta verde representa o movimento que se deve executar 

para um espalhamento ideal. 
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As técnicas de bandeamento foram evoluindo e permitem reconhecer e descrever 

rearranjos cromossómicos, bem como comparar os cromossomas de diferentes espécies, 

lançando luz sobre o caminho da descoberta do processo evolutivo (Stanyon, 2018).  

As técnicas de bandeamento mais comuns são as GTG, GTL, CBG e a coloração 

AgNOR, sendo que cada uma delas pretende corresponder a diferentes objetivos de análise, 

ainda que nenhuma revele a total complexidade dos cromossomas (Shabir and Wani, 2017). 

 

1.4.3.1 - Bandas GTG e GTL 

 

 Introduzida em 1971, a técnica de bandeamento G é a mais utilizada no âmbito da 

análise citogenética. Como mostra a Figura 8, este bandeamento confere aos cromossomas um 

padrão de alternância entre bandas escuras e bandas claras, graças à ação proteolítica da tripsina, 

que reflete a variação da composição dos cromossomas, em termos de nucleótidos, tempo de 

replicação, conformação da cromatina e densidade de genes e de sequências repetitivas. As 

bandas mais escuras correspondem a regiões em que a cromatina se encontra mais condensada 

e é mais rica em Adenina e Timina, enquanto as bandas mais claras correspondem a regiões em 

que a cromatina está mais distendida e é mais rica em Guanina e Citosina (Makaowski, 2001).  

 O padrão de bandeamento é característico de cada cromossoma, o que permite 

identificá-los, organizar o cariograma e detetar possíveis rearranjos cromossómicos. 

 Antes da aplicação do corante, os cromossomas são incubados com uma protéase, a 

tripsina, para que sofram digestão. 

 A técnica GTG deve o seu nome à utilização de um corante não fluorescente, o Giemsa. 

Este corante intercala-se na molécula de DNA, com a qual possui uma diferente afinidade 

dependendo dos nucleótidos predominantes nas diferentes regiões (Shabir and Wani, 2017). 

 A técnica GTL utiliza o corante Leishman e permite obter uma coloração semelhante e 

com a mesma qualidade da obtida quando se utiliza o corante Giemsa, sendo também mais fácil 

de executar.  
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1.4.3.2 - Bandas CBG  

 

 A heterocromatina, a porção não codificante do genoma, localiza-se sobretudo nos 

centrómeros, nos telómeros e no braço longo do cromossoma Y. É composta por sequências 

repetidas em tandem e algumas podem conter uma composição nucleotídica distinta das 

restantes regiões do genoma.  A técnica de bandeamento C é específica para corar regiões ricas 

em heterocromatina altamente condensada, nomeadamente a região centromérica dos 

Figura 8 - Metafase com cromossomas corados recorrendo à técnica GTL. 

Figura 9 - Metafase com cromossomas corados recorrendo à técnica CBG. 
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cromossomas, originando as chamadas Bandas C, representadas na Figura 9 (Makaowski, 2001; 

Huang and Chen, 2017).  

 Este método é utilizado para identificar e localizar o centrómero, detetar rearranjos que 

envolvam esta região e também identificar heteromorfismos à volta dos centrómeros, 

especialmente nos cromossomas 1,9 e 16 e também na região distal do braço longo do 

cromossoma Y (Saran, Kumar and Kumar, 2017).  

 

1.4.3.3 - Coloração AgNOR  

 

 Desenvolvida por Matsui e Sasaki em 1973, esta técnica permite corar as regiões 

Organizadoras Nucleolares (NORs), onde se localizam os genes do RNA ribossomal. Em 

termos de análise de cromossomas, esta técnica permite estudar certos polimorfismos, como os 

que por vezes se observam nos satélites dos cromossomas acrocêntricos (Shabir and Wani, 

2017). 

 A Figura 10 mostra um exemplo de cromossomas corados utilizando este método. 

 

 

 

1.5.4 - Análise ao Microscópio 

 

Figura 10  - Metafase com cromossomas corados recorrendo à técnica AgNOR. 
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Após a técnica de bandeamento que melhor se aplica à situação em questão, os 

citogeneticistas avaliam as amostras ao microscópio ótico.  

Na objetiva de 10x, avalia-se e procuram-se metafases que possuam o mínimo de 

sobreposições. Quando se encontra uma que possua as características pretendidas, visualiza-se 

na objetiva de 100x. Nesta objetiva, contam-se todos os cromossomas para verificar se estão no 

número correto. Algumas metafases são captadas por um sistema de captura citogenético. Os 

cromossomas são fotografados com recurso a uma câmara acoplada ao microscópio e, de 

seguida, o citogeneticista recorre a um software de análise e tratamento de imagens de 

cromossomas, organiza o cariograma e avalia a integridade estrutural de cada cromossoma. 

Este procedimento deve ser repetido várias vezes, uma vez que a análise de uma única 

metafase não pode ser considerada universal para todas as células do indivíduo. Assim, quando 

se suspeita de anomalias numéricas devem contar-se 25 metafases e analisar 5, enquanto que 

se a suspeita for de anomalia estrutural devem ser contadas entre 15 metafases e analisar pelo 

menos 5. 

 

1.6 - A Citogenética Clássica vs. as Técnicas Moleculares 

 

 A técnica clássica de análise citogenética é considerada por muito citogeneticistas como 

o gold standard do diagnóstico citogenético, uma vez que é a única técnica que permite obter 

o panorama geral do genoma de um indivíduo. É virtualmente infalível no que toca à 

identificação de alterações numéricas e grande parte das alterações estruturais podem ser 

rapidamente identificadas por um citogeneticista experiente. O historial clínico do indivíduo e 

o conhecimento prévio da existência de alguma anomalia familiar facilitam o trabalho do 

citogeneticista, uma vez que lhe dá informações que podem facilitar a análise do cariótipo, 

permitindo um diagnóstico mais completo e fiável. (Bridge, 2008; Sparkes et al., 2008).  

 Porém, a citogenética convencional pode nem sempre ser capaz de dar as respostas 

necessárias. Esta análise é morosa, dispendiosa e só pode ser realizada a partir de uma amostra 

de tecido vivo e, caso sejam amostras de fibroblastos ou amniócitos, as culturas destas células 

podem demorar vários dias a crescer o suficiente para que possam ser manipuladas. Muitas 

vezes, as metafases disponíveis para análise são de fraca qualidade, dificultando a análise do 

número e, principalmente, da estrutura e integridade dos cromossomas. (Bridge, 2008; Sparkes 

et al., 2008).  
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A citogenética convencional só é capaz de detetar anomalias de tamanho superior a 

5Mb, sendo que qualquer alteração mais pequena não é visível ao microscópio. Estas anomalias 

mais pequenas, as microdeleções ou microduplicações, são muitas vezes responsáveis por 

fenótipos patogénicos e é necessário recorrer a técnicas moleculares, como Multiplex Ligation-

Dependent Probe Amplification (MLPA) ou Fluorescent in situ Hybridization (FISH), para que 

seja possível proceder ao diagnóstico  (Tönnies, 2017).  

 Estas técnicas providenciam uma análise mais direcionada e sensível. Porém, não dão o 

panorama geral do cariótipo do indivíduo, sendo que algumas alterações com relevância clínica 

podem não ser identificadas. Assim, as técnicas moleculares não podem substituir a técnica 

clássica, mas devem complementá-la, permitindo um diagnóstico mais verosímil e completo. 

 

1.7 - Fluorescent in situ Hybridization 

 

A técnica Fluorescent in situ Hybridization (FISH) foi introduzida na rotina laboratorial 

no início da década de 90, no século XX, e baseia-se na utilização de sondas marcadas com 

fluorescência e que são complementares a regiões específicas do DNA, em cromossomas em 

metafase ou em núcleos em interfase, com as quais forma duplex. O sinal de fluorescência é 

detetado com recurso a um microscópio de fluorescência e a um software adequado, o que 

permite avaliar a presença, número e localização no cariótipo do material alvo, quer em 

metafase quer em interfase (Tönnies, 2002; Qaisar, Tayyeb and Bhat, 2017).   

 Permite detetar rearranjos crípticos e /ou anomalias inferiores a 5Mb e pode ser realizada 

mesmo quando a amostra é insuficiente para proceder a análise citogenética convencional. É 

utilizada para fazer mapeamento genético, identificar e analisar alterações cromossómicas e 

estudos de evolução (Giersch, 2014; Toksoy et al., 2019).  

A adaptação desta técnica e o desenvolvimento de sondas específicas para determinadas 

regiões cromossómicas permitem que a FISH constitua não só uma técnica molecular de grande 

relevância no âmbito do diagnóstico citogenético, mas que também possua diversas aplicações 

em outras áreas da biologia, tais como em estudos populacionais e ambientais, prognóstico e 

diagnóstico de certos cancros humanos e medicina personalizada (Balajee and Hande, 2018). 
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1.7.1 - Exposição da Técnica 

 

 A execução da técnica envolve vários passos preparatórios, a reação de hibridação em 

si, a remoção das sondas não hibridadas e, por fim, a deteção do sinal e análise do resultado 

(Huber, Voith von Voithenberg and Kaigala, 2018).  

Inicialmente, as células alvo são fixadas e permeabilizadas recorrendo a um solvente 

orgânico. O DNA  é desnaturado, de forma a permitir a hibridação de sondas específicas 

marcadas com fluorescência (Tönnies, 2002; Huber, Voith von Voithenberg and Kaigala, 

2018). 

O processo de hibridação consiste na incubação da amostra com as sondas pretendidas 

durante algumas horas, a uma temperatura que otimize a reação. Neste passo, é importante ter 

em consideração a restringência da reação. Por restringência entende-se a percentagem de bases 

emparelhadas entre a sonda e sequência-alvo, necessárias para que se mantenha um híbrido 

estável. O aumento da concentração de formamida aumenta ar estringência da reação, enquanto 

o aumento do teor em sal do tampão da reação a diminui. O tamanho da sonda e o conteúdo em 

nucleótidos guanina e citosina também influenciam a sua sensibilidade e especificidade, pelo 

que estes parâmetros devem ser ajustados de acordo com as sondas utilizadas e com a finalidade 

da análise (Huber, Voith von Voithenberg and Kaigala, 2018).  

Após a hibridação das sondas, seguem-se vários passos de lavagem para que sejam 

removidas todas as sondas não hibridadas, garantindo a especificidade do sinal posteriormente 

detetado com recurso a um microscópio de fluorescência (Huber, Voith von Voithenberg and 

Kaigala, 2018).  

Existem dois métodos de marcação das sondas com fluorescência. O método direto de 

marcação consiste na inserção, na própria sonda, de nucleótidos acoplados a fluorocromos, não 

sendo necessário qualquer passo extra para a deteção. O método indireto baseia-se na utilização 

de hapteno, moléculas-repórter como a biotina, que são posteriormente detetadas com recurso 

a anticorpos fluorescentes (Devi, Ko and Seo, 2005). 

Ainda que o método direto permita uma deteção mais rápida do que o método indireto, 

requer mais cuidado no manuseamento das preparações cromossómicas, pois a exposição à luz 

pode comprometer o sinal fluorescente. Além disso, ainda que o método indireto seja mais 

moroso, permite amplificar o sinal, uma vez que a cada hapteno podem ligar-se vários 

anticorpos. 

A Figura 11 ilustra, de forma generalizada, o procedimento da técnica FISH. 
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As sondas utilizadas possuem controlos integrados que permitem identificar possíveis 

erros na reação. A ausência de fluorescência pode decorrer da inexistência do alvo, de uma 

desnaturação incorreta da sonda ou da sequência alvo, inibindo a hibridação, de erros 

associados à marcação da sonda ou de uma estringência inadequada. Para garantir que uma 

eventual ausência de sinal é devida à inexistência do alvo e não a um eventual erro, é necessário 

repetir a técnica. 

 

1.7.2 - Tipos de Sondas e as suas aplicações 

 

Os avanços no desenho de sondas e no modo de marcação com fluorescência tem 

aumentando a sensibilidade e especificidade da FISH, aumentado também a sua versatilidade 

de aplicações. Existem vários tipos de sondas disponíveis, específicas para diferentes regiões 

cromossómicas. A escolha da sonda a utilizar depende do objetivo principal da análise.  

As sondas centroméricas hibridam com a região dos cromossomas que é rica em DNA-

alfóide, isto é, com a região do centrómero. Estas sondas são muitos úteis na exploração da 

região centromérica dos cromossomas, por exemplo, na identificação dos cromossomas 

marcadores e na análise de anomalias que envolvam o centrómero. São simples de utilizar e os 

resultados são obtidos rapidamente (Tönnies, 2002).  

As sondas específicas para um dado cromossoma – whole chromossome painting probes 

– ou para um braço de um dado cromossoma – arm painting probe – permitem identificar 

cromossomas específicos, sendo possível avaliar a existência de anomalias numéricas e/ou 

estruturais intercromossómicas, como as translocações, e intracromossómicas, como as 

Aquecimento 

Desnaturação 

Sonda marcada com fluorescência 

Hibridação 

Deteção Direta 

Deteção Indireta 

Figura 11 - Esquema ilustrativo do método de execução da técnica FISH. Adaptado de BioGenex, 2018. 
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duplicações, envolvendo esses mesmos cromossomas. Por um lado, estas sondas são fáceis de 

utilizar e a identificação das translocações potencialmente presentes é imediata (Tönnies, 2002; 

Balajee and Hande, 2018).  

As sondas específicas para determinados genes, como as YACs e as BACs, como o 

nome indica, são sondas sintetizadas partindo do princípio da clonagem em leveduras e 

bactérias. Permitem a identificação e caracterização de anomalias intra e intercromossómicas. 

(Tönnies, 2002). 

Estima-se que as alterações envolvendo as regiões subteloméricas são responsáveis por 

5% a 10% de todos os casos sem causa identificada de défices intelectuais moderados a graves. 

Por forma a melhor avaliar a integridade destas regiões, podem ser utilizadas sondas 

específicas, denominadas sondas subteloméricas. Estas sondas possuem elevada especificidade 

e sensibilidade (Tönnies, 2002).  

 

1.7.3 - Adaptações da Técnica 

 

 A técnica FISH multicolor permitiu estabelecer um “código de barras” cromossómico 

que permitiu analisar todos os cromossomas numa única experiência, abrindo novas 

possibilidades na identificação e caracterização de anomalias intra e intercromossómicas 

(Tönnies, 2002). 

 A técnica de bandeamento multicolor de cromossomas foi desenvolvida mais 

recentemente e permite obter uma boa resolução, independentemente do nível de condensação 

dos cromossomas. Só pode ser aplicado a um par de cromossomas de cada vez e tem sido 

amplamente utilizada na deteção de anomalias intracromossómicas, como as deleções e 

inversões (Tönnies, 2002). 

 

1.7.4 - Comparação com outras técnicas de Análise Citogenética 

 

Atualmente, podem ser encontrados no mercado diversos tipos de sondas, específicas 

para os mais variados alvos cromossómicos, o que permite identificar pequenas alterações 

cromossómicas que, pela sua resolução, não seriam identificadas pela análise convencional do 

cariótipo. É também capaz de identificar, de forma rápida e precisa, as aneuploidias mais 

frequentemente detetadas em análises citogénicas, bem como permite identificar e caracterizar 
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translocações, duplicações e outros rearranjos cromossómicos complexos e detetar níveis de 

mosaicismo até um mínimo de 5%, tornando a FISH numa ferramenta muito útil em estudos 

pré e pós-natal (Devi, Ko and Seo, 2005; Sala et al., 2018).  

A FISH trata-se de uma técnica direcionada para alvos específicos,  só permite 

identificar anomalias nas regiões em estudo, não sendo possível identificar outras alterações 

que poderão estar presentes no cariótipo do indivíduo em simultâneo, exceto se se executar a 

técnica para cada uma delas, o que pressupõe o conhecimento prévio da possibilidade de 

existência dessas mesmas anomalias (Qaisar, Tayyeb and Bhat, 2017).   

Vários passos do procedimento determinam parâmetros específicos para as sondas ou 

alvos em questão e algumas sondas exigem um tempo de hibridação muito longo, o que torna 

esta técnica num processo moroso e dispendioso (Huber, Voith von Voithenberg and Kaigala, 

2018; Toksoy et al., 2019).  

 

1.8 - Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 

 

 A técnica Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification, ou simplesmente MLPA, 

foi desenvolvida em 2002 pela empresa MRC-Holland™. Consiste num método semi-

quantitativo, baseado na tecnologia PCR, que permite detetar variações no número de cópias 

de sequências nucleotídicas do DNA. A publicação original mostra que a técnica é capaz de 

identificar trissomias, deleções e duplicações de regiões cromossómicas, SNPs e mutações 

pontuais (Sparkes et al., 2008; Willis, Van den Veyver and Eng, 2012). 

 O primeiro estudo realizado com esta técnica, por Slater e colegas em 2003, visou 

averiguar se a sua utilização seria viável para a deteção das aneuploidias mais comuns, mais 

concretamente as que envolvem os cromossomas 13, 18, 21, X e Y. O estudo revelou os 

resultados obtidos por MLPA estão em concordância com os obtidos por FISH e por análise 

convencional do cariótipo (Slater et al., 2003). 

 Atualmente, são conhecidas várias aplicações da técnica MLPA no âmbito do 

diagnóstico citogenético, incluindo rastreio de aneuploidias, rastreio de microdeleções, de 

microduplicações e de rearranjos subteloméricos em desequilíbrio, e identificação de pequenos 

cromossomas marcadores supranumerários (Willis, Van den Veyver and Eng, 2012).  
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1.8.1 - Exposição da Técnica 

 

 As amostras utilizadas são DNA ou RNA, que pode ser extraído a partir de qualquer 

tecido vivo. Numa mesma reação, devem utilizar-se amostras que tenham sido obtidas pelo 

mesmo método de extração, por exemplo, recorrendo a um bio-robô. Além disso, todas as 

reações têm de incluir pelo menos três controlos que consistem em amostras de indivíduos 

considerados normais.   

 A técnica MLPA engloba diversos momentos distintos que figuram na Figura 12: 

Desnaturação, Hibridação, Ligação, Amplificação, Separação dos Fragmentos e Análise dos 

Resultados.  

 Perante uma amostra de RNA, é necessário realizar uma reação de transcriptase reversa, 

de forma a obter uma cadeia de DNA complementar, a ser utilizada nos passos seguintes da 

reação. Caso a amostra seja de DNA, este tem que ser desnaturado antes de avançar na reação 

(Voelxen, 2013). 

Posteriormente, sondas específicas complementares à região-alvo hibridam com a 

cadeia simples de DNA. Para cada alvo existem duas sondas oligonucleotídicas que são 

complementares a duas sequências imediatamente adjacentes, cujo tamanho varia entre 19 e 43 

nucleótidos (Willis, Van den Veyver and Eng, 2012).  

A sonda que hibrida a 5’, também denominada left probe olignucleotide (LPO) possui 

na sua extremidade 5’ um local de ligação a um primer comum a todas as LPO utilizadas na 

reação. De forma semelhante, a sonda que hibrida a 3’ denomina-se right probe oligonucleotide 

(RPO) e possui na sua extremidade 3’ um local de ligação a um primer comum a todas as RPO 

utilizadas na reação. Estes locais de ligação do primer comuns permitem a utilização de um 

único par de primers na reação de amplificação, mitigando o problema que resulta da eficiência 

de amplificação distinta entre diferentes pares de primers e garantindo que o sinal de cada sonda 

é principalmente determinado pelo número de cópias da região alvo presentes na amostra. Um 

dos primers é marcado com fluorescência, permitindo a visualização dos produtos de 

amplificação durante a sua separação por eletroforese capilar  (Slater et al., 2003; Willis, Van 

den Veyver and Eng, 2012; Schouten, van Vught and Galjaard, 2019).  

Entre o local de ligação do primer e da região específica de ligação ao alvo, as RPO 

possuem um fragmento aleatório de tamanho variável, que gera as diferenças de tamanho entre 

as sondas necessárias para que estas possam ser separadas por eletroforese capilar (Sellner and 

Taylor, 2004). 
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De seguida, as sondas hibridadas são ligadas com recurso à enzima DNA ligase, 

originando uma molécula única. Após terem sido ligadas, estas sondas são amplificadas por 

PCR. As sondas não ligadas não sofrem amplificação pelo que não necessita de ser eliminadas 

(Schouten, van Vught and Galjaard, 2019). 

 Posteriormente, os produtos de amplificação são separados por tamanho, recorrendo à 

técnica de eletroforese capilar, de forma a que seja possível atribuir cada pico de amplificação 

às sondas específicas de uma região-alvo (Sellner and Taylor, 2004; Sparkes et al., 2008).  

Por fim, a área dos picos obtidos é quantificada e comparada com a das amostras-

controlo, o que reflete o número relativo de cópias da sequência alvo numa dada amostra, 

permitindo determinar se, relativamente a essa mesma sequência, a amostra é normal ou 

apresenta deleção ou duplicação (Sellner and Taylor, 2004).    

Sempre que se verifique um resultado positivo, isto é, sempre que se verifique a 

existência de uma ou mais anomalias numa dada amostra, esta deve passar novamente pelo 

processo de extração e deve ser realizada nova análise por MLPA, de forma a garantir a 

fiabilidade do resultado. 

 

 

1) 2) 3) 4) 

5) 

Desnaturação do 

DNA-alvo 

Hibridação das 

sondas 
Ligação das 

sondas 

Amplificação das 

sondas ligadas 

Separação por eletroforese capilar e Análise dos Resultados 

Figura 12 - Esquema ilustrativo da metodologia de execução da técnica MLPA. Adaptado de Willis, Van den 

Veyver and Eng, 2012; MRC-Holland, 2019. 
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1.8.2 - Comparação com outras técnicas de Análise Citogenética 

   

 Esta metodologia permite analisar até 60 regiões alvo numa única reação, de acordo 

com o kit de sondas utilizado e admite a análise de várias amostras em simultâneo, possuindo 

uma melhor relação custo eficiência quando comparada com outras técnicas de análise 

citogenética, como a FISH e a análise convencional do cariótipo. Permite obter resultados 

rápidos, em apenas 24h a 48h, e detetar alterações em termos do número de cópias mais 

pequenas do que as que seria possível identificar recorrendo às outras técnicas, sendo possível 

discriminar as sequências que diferem em apenas um nucleótido  (Willis, Van den Veyver and 

Eng, 2012; Toksoy et al., 2019).  

Os kits com as sondas necessárias para a identificação de diversas anomalias estão 

disponíveis na MRC-Holland™. A empresa disponibiliza kits para a identificação das 

aneuploidias mais comuns, deleções e/ou duplicações de regiões cromossómicas específicas e 

alterações subteloméricas (MRC-Holland, 2019a; Schouten, van Vught and Galjaard, 2019).  

Porém, esta técnica não é capaz de identificar triploidias. Visto tratar-se de uma técnica 

semi-quantitativa, que normaliza a área dos picos correspondentes cada sonda como uma 

proporção do total de todos os outros picos no mesmo perfil, numa situação em que todos os 

pares cromossómicos possuem um cromossoma extra, nenhuma sonda surgiria numa fração 

superior a qualquer outra pelo que não seria identificada qualquer anomalia. Também as 

alterações estruturais equilibradas não são passíveis de ser identificadas por MLPA, uma vez 

que, nestas situações, não há alteração do número de cópias (Slater et al., 2003). 

As situações de mosaicismo nem sempre são identificadas por MLPA, dependendo da 

quantidade de células com a anomalia, o que constitui uma desvantagem comparativamente à 

FISH e à análise convencional do cariótipo. Alguns estudos revelam ainda que é mais provável 

que seja detetada uma situação de mosaicismo que envolva deleção do que uma que envolva  

duplicação (Willis, Van den Veyver and Eng, 2012).  

Uma vez que a região específica das sondas que lhes permite reconhecer e hibridar com 

as sequências alvo é relativamente pequena, a presença de polimorfismos ou SNPs na região de 

reconhecimento podem afetar o processo de hibridação das sondas, o que poderá conduzir à 

interpretação incorreta do resultado como a existência de uma deleção (Sellner and Taylor, 

2004). 
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Capítulo 2 – Objetivos 

 O presente documento tem como objetivo demonstrar o procedimento envolvido na 

análise citogenética convencional de amostras de sangue periférico, pele, vilosidades coriónicas 

e líquido amniótico, e na técnica de análise molecular Multiplex Ligation-Dependent Probe 

Amplification. 

 Pretende-se ainda expor e analisar os resultados obtidos através de 59 amostras sujeitas 

a análise convencional do cariótipo, bem como os obtidos através da análise por Multiplex 

Ligation-Dependent Probe Amplification em 50 amostras. 

 O objetivo último reside no estabelecimento de um conjunto de características 

fenotípicas reconhecíveis, consequentes da existência de uma das síndromes abordadas ao 

longo deste documento, de forma a contribuir para uma melhor caracterização das mesmas, 

constituindo um acréscimo de valor aos estudos já realizados neste âmbito.  
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Capítulo 3 - Material e Métodos 

 Entre setembro de 2019 e março de 2020, na Unidade de Citogenética do Centro de 

Genética Médica Jacinto Magalhães, foram analisadas um total de 109 amostras, das quais 59 

destinaram-se à análise citogenética convencional, enquanto as restantes 50 foram sujeitas a 

análise por MLPA. O modo de processamento de cada amostra depende do seu tipo, da sua 

origem e de qual é a técnica (convencional ou molecular) que se pretende utilizar.  

No caso das amostras destinadas à análise convencional do cariótipo, após a cultura 

celular e a manipulação, realiza-se um espalhamento de acordo com uma técnica que integra 

diversos parâmetros de otimização. Por fim, as amostras são bandeadas de acordo com a técnica 

que melhor permita a observação e avaliação do cariograma do indivíduo em questão. 

 As amostras que se destinam à análise molecular por MLPA sofrem um processamento 

mais simples. O DNA é extraído com recurso a um bio-robô, sendo apenas necessário colocar 

a amostra e uma mix de reagentes necessários à extração no interior do equipamento. Depois, o 

operador necessita apenas de definir alguns parâmetros da reação e indicar qual o tipo de 

amostra em uso – tecido, sangue, sangue seco, etc. O processo de extração que se segue é 

totalmente automatizado, rápido e eficiente.  

O DNA extraído depois é utilizado como amostra na execução da técnica MLPA, de 

acordo com o protocolo estabelecido. Inicialmente, a amostra de DNA é desnaturada para que 

possa ocorrer a ligação de sondas específicas para as regiões-alvo. Depois, as sondas são ligadas 

à amostra, recorrendo à enzima Ligase, e o produto resultante é amplificado, recorrendo à 

técnica PCR.  

Após a conclusão deste procedimento, os fragmentos obtidos são separados por 

eletroforese capilar. Os fragmentos de DNA são colocados num tubo longo e fino numa matriz 

de gel. É aplicada uma corrente elétrica que obriga os fragmentos a migrarem para o polo 

positivo, devido à carga negativa dos ácidos nucleicos. Enquanto os fragmentos mais pequenos 

se movem mais depressa, os mais longos demoram mais a avançar pelo tubo de eletroforese. À 

medida que os fragmentos vão atingindo o final do tubo, um laser permite a sua deteção, uma 

vez que estes estão marcados com fluorescência. Estes dados são convertidos numa série de 

picos de acordo com a intensidade de fluorescência, a partir dos quais é estabelecida a sequência 

de DNA (Rye et al., 2013).  
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3.1 - Método de execução da Técnica Clássica 

  

3.1.1 – Sementeira 

 

3.1.1.1 - Sangue periférico 

 

PROCEDIMENTO 

1. Identificar tubos de 10 ml com as etiquetas correspondentes a cada amostra; 

2. Na sala de cultura, colocar as amostras a agitar enquanto se adicionam os meios aos 

tubos respetivos; 

3. Colocar 0,6ml de sangue no tubo correspondente e inverter. Caso se trate de sangue fetal 

ou de um recém-nascido, colocar apenas 0,3ml; 

4. Incubar os tubos numa estufa a 37ºC durante 48h-72h, com uma inclinação de 30º. 

5. Após o término do período de incubação, colocar timidina em cada tubo, uma solução 

bloqueadora do ciclo celular, de forma a que todas as células interrompam o ciclo na 

mesma fase. Incubar a 37ºC durante 17h, com uma inclinação de 30º. 

6. Colocar deoxicitidina, uma solução que estimula o crescimento celular e progressão do 

ciclo, mas agora com todas as células sincronizadas. Incubar a 37ºC durante 5h, com 

uma inclinação de 30º. 

 

3.1.1.2 - Vilosidades Coriónicas e Pele 

 

PROCEDIMENTO 

1. Rececionar a amostra no tubo de receção com meio de transporte; 

2. Transferir a totalidade da amostra para a placa de Petri grande, devidamente identificada 

com o nome e número da amostra; 

3. À lupa, com auxílio de duas seringas com agulha, eliminar os coágulos de sangue e os 

vestígios de tecido materno presentes nas vilosidades e dissociar os tecidos em 

fragmentos mais pequenos; 

4. Transferir os fragmentos para as duas placas de Petri pequenas contendo tripsina, 

devidamente identificadas. Evitar transferir meio de transporte junto com os 

fragmentos; 



33 

 

5. Colocar as placas na estufa a 37ºC durante 30 minutos; 

6. Caso se trate de uma vilosidade, transferir todos os fragmentos para duas novas placas 

com PBS; 

7. Transferir os fragmentos para placas contendo colagenase. Com a tampa ligeiramente 

levantada, ressuspender várias vezes sem fazer espuma; 

8. Incubar a 37ºC durante 1-2h. 

9. Observar à lupa. Quando as células estiverem desagregadas, transferir a amostra com 

colagenase para um tubo de fundo cónico em polietileno, devidamente identificado; 

10. Centrifugar durante 6 minutos a 1500 rpm e descartar o sobrenadante; 

11. Ressuspender no meio, recorrendo à pipeta de Pasteur; 

12. Colocar em duas caixas de cultura e adicionar meio a cada; 

13. Observar ao microscópio para verificar se as células estão individualizadas; 

14. Incubar a 37ºC, com 5%CO2, durante 3 dias.  

15. Verificar se existem muitas células aderidas. Se sim, muda-se o meio para que 

continuem a existir nutrientes para promover o crescimento celular.  

16. Quando o número de colónias for suficiente para permitir a manipulação, adicionar 

CRA; 

17. Incubar a 37º durante 35 minutos. 

 

3.1.1.3 - Líquido amniótico 

 

PROCEDIMENTO 

1. Centrifugar durante 10 minutos a 1500rpm; 

2. Dividir o sedimento por três caixas de cultura: A, L e B; 

3. Incubar a 37ºC, 5% de CO2 durante 4 a 5 dias; 

4. Mudar o meio de cultura, colocando meio fresco; 

5. Observar ao microscópio para avaliar a existência de colónias; 

6. Quando o número de colónias for suficiente para permitir a manipulação, adicionar 

CRA; 

7. Incubar a 37º durante 35 minutos. 
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3.1.2 – Manipulação 

 

3.1.2.1 – Amostras de Linfócitos 

 

PROCEDIMENTO 

1. Colocar colcemide e incubar a 37ºC durante 10 minutos; 

2. Centrifugar de imediato, durante 10 minutos a 1500 rpm; 

3. Decantar o sobrenadante e agitar brevemente no vortex; 

4. Em agitação, adicionar KCl e incubar a 37ºC durante 20 minutos; 

5. Centrifugar durante 10 minutos a 1500 rpm; 

6. Decantar o sobrenadante; 

7. Em agitação, adicionar solução fixadora numa razão de volume de 3:1; 

8. Centrifugar durante 10 minutos a 1500 rpm; 

9. Decantar o sobrenadante; 

10. Adicionar solução fixadora numa razão de volume de 3:1; 

11. Repetir os passos 9 e 10; 

12. Adicionar solução fixadora numa razão de volume de 3:1; 

13. Repetir os passos 9 e 10; 

14. Com auxílio de uma pipeta de Pasteur, adicionar solução fixadora numa razão de 

volume de 3:1 até que a amostra fique translúcida. 

 

3.1.2.2 – Amostras de Amniócitos e Fibroblastos 

 

PROCEDIMENTO 

1. Colocar colcemide e incubar a 37ºC durante 2h; 

2. Para culturas de fibroblastos e amniócitos: 

a. Com auxílio de uma pipeta de Pasteur, remover todo o meio de cultura; 

b. Colocar 2ml de tripsina e incubar a 37ºC durante 3-5 minutos; 

c. Observar ao microscópio invertido. Quando a maioria das células estiver em 

suspensão, transferir para um tubo. 

3. Centrifugar de imediato, durante 10 minutos a 1500 rpm; 

4. Decantar o sobrenadante e agitar brevemente no vortex; 
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5. Em agitação, adicionar KCl e incubar a 37ºC durante 35 minutos; 

6. Centrifugar durante 10 minutos a 1500 rpm; 

7. Decantar o sobrenadante; 

8. Em agitação, adicionar solução fixadora numa razão de volume de 6:1; 

9. Centrifugar durante 10 minutos a 1500 rpm; 

10. Decantar o sobrenadante; 

11. Adicionar solução fixadora numa razão de volume de 6:1; 

12. Repetir os passos 9 e 10; 

13. Adicionar solução fixadora numa razão de volume de 3:1; 

14. Repetir os passos 9 e 10; 

15. Com auxílio de uma pipeta de Pasteur, adicionar solução fixadora numa razão de 

volume de 3:1 até que a amostra fique translúcida. 

 

3.1.3 - Espalhamento 

 

PROCEDIMENTO 

1. Garantir que a placa de aquecimento se encontra a 50ºC e que a temperatura e humidade 

da câmara de espalhamento obedecem aos parâmetros estabelecidos como ideais pelo 

laboratório; 

2. Homogeneizar a suspensão celular por up-and-down; 

3. Retirar suspensão celular e espalhar numa lâmina de vidro; 

4. Identificar devidamente a lâmina com o número da amostra e colocá-la a secar sobre a 

placa de aquecimento durante pelo menos 10 minutos; 

5. Envelhecer as lâminas overnight a 60ºC. 

 

3.1.4 - Bandeamento e Coloração 

 

3.1.4.1 - Bandas G utilizando Tripsina e corante Leishman 

 

PROCEDIMENTO 
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1. Mergulhar a lâmina em tripsina fria. A temperatura da enzima é importante para que a 

sua ação seja mais lenta e fácil de controlar. Este passo deve ser breve, caso contrário a 

digestão será excessiva e os cromossomas ficam muito frágeis;  

2. Passar imediatamente a lâmina para HBSS frio, de forma a inativar a tripsina, e depois 

para HBSS à temperatura ambiente; 

3. Colocar numa solução de corante Leishman; 

4. Lavar e deixar secar. 

 

3.1.4.2 - Bandas C utilizando Hidróxido de Bário e corante Giemsa 

 

PROCEDIMENTO 

1. Lavar a lâmina em HCl à temperatura ambiente; 

2. Lavar em água destilada; 

3. Colocar numa solução de Hidróxido de Bário à temperatura ambiente; 

4. Repetir os passos 1 e 2 de forma a eliminar o material depurinado e desnaturado; 

5. Colocar a lâmina em SSC a 60ºC; 

6. Lavar e deixar secar. 

7. Corar com Giemsa; 

8. Lavar e deixar secar. 

 

3.1.4.3 - Coloração com nitrato de prata das regiões organizadoras dos nucléolos 

 

PROCEDIMENTO 

1. Preparar uma câmara escura e húmida; 

2. Colocar uma gota de nitrato de prata na lâmina, sobre a região a corar; 

3. Com cuidado para não formar bolhas, colocar uma lamela por cima da gota de nitrato 

de prata; 

4. Colocar a lâmina no interior da câmara escura; 

5.  Incubar durante a 37ºC durante 48h; 

6. Lavar e deixar secar. 
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3.2 - Método de execução da técnica MLPA 

 

 A realização da técnica MLPA assentou no protocolo estabelecido pela MRC-

Holland™, versão 007, publicado a 1 de março de 2019 e disponível no site da empresa. 

Sucintamente, o procedimento é o seguinte (MRC-Holland, 2019a): 

 

PROCEDIMENTO 

1. Colocar num suporte os seguintes tubos, devidamente identificados: tubo com a 

amostra, tubo com etanol, coluna de extração e eppendorf onde será depositado o DNA 

extraído;  

2. Colocar a mix necessária à extração e os tubos no interior do bio-robot, de acordo com 

as instruções;  

3. Programar o bio-robô para extrair DNA a partir de uma amostra de sangue e para incluir 

a lavagem com etanol; 

4. Iniciar o programa de extração; 

5. Após a conclusão do programa de extração, abrir o bio-robô e colocar a amostra de 

DNA num suporte, rejeitando os restantes tubos;  

6. Quantificar a amostra de DNA; 

7. Colocar, num tubo de PCR, a quantidade necessária de amostra e de água para que se 

obtenha 150ng de DNA num volume total de 5μl; 

8. Colocar a amostra no termociclador; 

9. Aquecer a amostra até aos 98ºC, durante cinco minutos, de forma a desnaturar o DNA; 

10. À temperatura ambiente, abrir o termociclador e adicionar master-mix contendo sondas 

específicas para as regiões cromossómicas em estudo. 

11. Incubar a 98ªC durante um minuto e, depois, deixar que a hibridação ocorra overnight 

a 60ºC, durante pelo menos 16 horas; 

12. A 54ºC, abrir o termociclador e adicionar a enzima ligase, incubando durante 15 minutos 

para que ocorra a ligação das sondas às regiões-alvo; 

13. Inativar a ligase por aumento da temperatura para 98ºC durante cinco minutos; 

14. À temperatura ambiente, abrir o termociclador e adicionar a enzima polimerase, para 

que o material hibridado seja amplificado por uma reação PCR; 
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15. Iniciar a reação de PCR, que engloba 35 ciclos: 95ºC durante 30 segundos para que 

ocorra desnaturação da amostra, seguido de 30 segundos a 60º para que ocorra 

hibridação e 60 segundos a 72ºC necessários ao alongamento da reação. Após o término 

dos 35 ciclos, seguem-se 20 minutos a 72ºC, após os quais a temperatura cai até aos 

15ºC, em que a reação fica em pausa até que a amostra seja retirada do termociclador; 

16. Separar os fragmentos amplificados por eletroforese capilar, utilizando o equipamento 

ABI3130XL-17211-014; 

17. Analisar os dados recorrendo ao software GeneMarker. 
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Capítulo 4 - Exposição e Discussão dos Resultados 

4.1 - Resultados e Discussão da Análise Convencional 

 

Das 59 amostras analisadas, seis, aproximadamente 10%, das quais revelaram anomalias 

citogenéticas. O Gráfico 1 mostra a distribuição das alterações cromossómicas na população 

estudada.  

 

Como era esperado, a maioria dos casos não apresentou qualquer anomalia, uma vez 

que, de acordo com a literatura, a incidência de anomalias cromossómicas é de apenas um em 

cada 200 nados vivos. Os fetos com anomalias cromossómicas geralmente não sobrevivem, 

sendo que este fenómeno é responsável por cerca de 50% dos abortos espontâneos durante o 

primeiro trimestre de gestação (Khandekar, Dive and Munde, 2013). 

A maior parte das anomalias encontradas são numéricas, com um peso de 70% no total 

de anomalias identificadas, o que está de acordo com a literatura. As anomalias numéricas 

conduzem a fenótipos característicos, atendendo à aneuploidia em questão, sendo que estes 

casos acabam por ser mais facilmente identificados pelos clínicos, chegando em maior 

quantidade aos laboratórios de análise citogenética para que seja realizado o respetivo 

diagnóstico.   

Normal

53 (90%)

Alterações Numéricas

4 (70%)

Alterações Estruturais

2 (30%)

Anormal

6 (10%)

Distribuição dos Resultados da Análise 
Convencional

Normal Alterações Numéricas Alterações Estruturais Anormal

Gráfico 1 - Distribuição dos resultados obtidos por análise convencional do cariótipo. 
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As anomalias encontradas estão descritas na Tabela 4.  Das seis amostras que revelaram 

anomalia, duas eram de sangue fetal, uma de pele e as restantes três eram de sangue periférico.  

Ambas as amostras de sangue fetal revelaram a presença de um cromossoma 13 

supranumerário, indicativo de Trissomia 13, motivo pelo qual uma das gestações não chegou a 

termo, enquanto na outra o bebé nasceu morto.  

Identificou-se a presença de um isocromossoma 18 numa das amostras, confirmando as 

suspeitas iniciais de trissomia 18, que terão levado à interrupção médica da gravidez perto das 

17 semanas de gestação. 

 

Tabela 4 - Descrição das alterações encontradas pela análise convencional do cariótipo. 

 

Duas aneuploidias dos cromossomas sexuais foram descobertas em duas amostras de 

sangue periférico provenientes de indivíduos do sexo masculino, nomeadamente a presença de 

um cromossoma X supranumerário numa das amostras, característico da Síndrome de 

Nº do 

Caso 

Tipo de 

amostra 

Idade ao 

Diagnóstico 
Indicação Clínica 

Metafases 

Contadas + 

Analisadas 

Cariótipo 

1 
Sangue 

Fetal 

23 semanas de 

gestação 

Cardiopatia, 

Microcefalia 
30 47,XX,+13 

2 
Sangue 

Fetal 
Nado morto 

Síndrome 

Polimalformativa, 

suspeita de trissomia 

13 

30 47,XY,+13 

3 Pele 
16 semanas e 6 

dias de gestação 

Interrupção médica da 

gravidez por suspeita 

de trissomia 18 

21 46,XY,i(18q) 

4 
Sangue 

Periférico 
36 anos 

Fenótipo coincidente 

com Síndrome de 

Klinefelter 

31 47,XXY 

5 
Sangue 

Periférico 
65 anos 

Síndrome 

Polimalformativo 
30 48,XXYY 

6 
Sangue 

Periférico 
19 anos 

Pai e irmão com 

translocação 
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Klinefelter, e a presença de um cromossoma X e de um cromossoma Y supranumerários na 

outra amostras, indicativo da Síndrome 48,XXYY. 

  

4.1.1 - Discussão dos Casos 1 e 2 

 

Em 1960, Patau e os seus colegas identificaram a causa por detrás de uma síndrome de 

anomalia congénita previamente descrita por Smith no mesmo ano – a presença de um 

cromossoma 13 a mais. Desde aí, a síndrome conhecida vulgarmente como Síndrome de Patau 

(ORPHA:3378) ou Trissomia 13, tem sido alvo de estudos extensivos (Moerman et al., 1988).  

Ocorre em cerca de 1 em cada 10 000 nados vivos, sendo que a maior parte destas 

gravidezes termina em aborto espontâneo. Está associada à idade materna avançada e é a 

terceira trissomia mais frequentemente observada em nados vivos, a seguir à trissomia 21 e à 

trissomia 18, que correspondem, respetivamente, à primeira e segunda trissomias mais 

frequentemente observadas (Bruns, 2011; Dotters-Katz et al., 2017). 

 

4.1.1.1 - Fenótipo dos Pacientes 

 

O traço fenotípico mais frequente nos pacientes com Síndrome de Patau é a 

holoprosencefalia. Caracteriza-se pela clivagem do proencéfalo e surge normalmente associada 

a defeitos no desenvolvimento craniofacial. De acordo com a severidade, os pacientes podem 

apresentar ciclopia, etmocefalia, cebocefalia, agenesia pré-maxilar, hipotelorismo, fenda labial 

e/ou palatina. Estes pacientes apresentam também aplasia olfativa, que se caracteriza pela 

ausência de bulbos e tratos olfativos. Outras características recorrentes são a polidactilia (nas 

mãos ou nos pés), pé-raso, convulsões, atraso no crescimento, displasia pancreática e 

microcefalia (Moerman et al., 1988; Bruns, 2011).  

A Figura 13 mostra diversas características fenotípicas recorrentes nos pacientes com 

Síndrome de Patau.  
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Os bebés que apresentam esta síndrome sobrevivem, em média, 8.5 dias, ainda que 

graças à evolução da medicina e dos cuidados paliativos dedicados a estes pacientes, cada vez 

mais crianças sobrevivem durante vários meses ou até mesmo anos. Porém, para que a vida 

destas crianças seja prolongada, é necessário serem submetidas a diversas cirurgias, estimando-

se que, em média, passem por 2,2 cirurgias durante o primeiro ano de vida (Chung, Haynes and 

Haynes, 2016).  

Todos os pacientes apresentam atraso cognitivo e defeitos oculares, frequentemente 

severos, sendo os mais comuns a microftalmia bilateral, displasia retiniana bilateral, coloboma 

da íris e cataratas.  Os pacientes que sobrevivem durante alguns anos raramente aprendem a 

falar, sendo apenas capazes de comunicar por meio de gestos e expressões faciais, e não são 

capazes de caminhar sem auxílio ou suporte (Moerman et al., 1988; Pallotto and Lantos, 2017). 

Enquanto a genitália dos pacientes do sexo masculino apresenta malformações, a 

genitália feminina externa não apresenta qualquer tipo de alteração, porém, em todos os casos 

verificam-se diversas anomalias ao nível do útero e da vagina e os ovários são invariavelmente 

pequenos. A morfologia anormal dos ovários pode ser explicada pela repressão do 

desenvolvimento das gónadas associada a uma perda excessiva de células germinativas 

(Moerman et al., 1988). 

A principal causa de morte reside nos defeitos cardíacos congénitos, como a Persistência 

do Canal Arterial (PCA) e Defeito do Septo Ventricular (DSV), bem como nas dificuldades 

respiratórias severas e na dificuldade de alimentação. Estima-se que menos de 10% das crianças 

com Trissomia 13 completam um ano de idade e não é claro quantas gravidezes são 

espontaneamente interrompidas devido a esta anomalia numérica. O fenótipo variável, o 

genótipo (mosaicismo, translocação não equilibrada ou trissomia completa) também 

Figura 13 - Fenótipo recorrendo em pacientes com Síndrome de Patau: (a) etmocefalia, (b) cebocefalia, (c) 

agenesia pré-maxilar, hexadactilia pós-axial e onfalocelo, (d) características gerais na ausência de 

holoprosencefalia. Adaptado de  Moerman et al., 1988.  
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influenciam a severidade da síndrome e, consequentemente, a mortalidade (Bruns, 2011; Kosiv 

et al., 2017). 

 

4.1.1.2 - Riscos para a Grávida 

 

A Trissomia 13 está associada a um risco aumentado de pré-eclampsia, que leva a um 

aumento da tensão arterial da grávida, acarretando os riscos associados à hipertensão. Acredita-

se que uma 1 em cada 3 grávidas cujo feto possua esta síndrome irá desenvolver desordem 

hipertensa gestacional severa, pelo que vários clínicos defendem que este risco deve ser 

considerado durante o aconselhamento genético a casais com diagnóstico de Trissomia 13 

(Dotters-Katz et al., 2017). 

 

4.1.1.3 - Etiologia da Síndrome 

 

Esta anomalia cromossómica resulta de um erro de disjunção do cromossoma 13 durante 

a mitose, o que conduz a mosaicismo, ou durante a meiose, que leva à formação de gâmetas 

anormais, com o cariótipo 24,X,+13 ou 24,Y,+13. Quando ocorre a fecundação entre um 

gâmeta anormal e um gâmeta normal com o cariótipo 23,X ou 23,Y, origina um embrião com 

um cromossoma 13 extra. Outra causa possível, é a presença, num dos progenitores, de uma 

translocação equilibrada envolvendo o cromossoma 13 e que poderá resultar na formação de 

gâmetas com uma translocação não equilibrada, resultando num embrião anormal (Chung, 

Haynes and Haynes, 2016; Dotters-Katz et al., 2017).  

 

4.1.1.4 - Caso Clínico 

 

Caso 1 

 A amostra do Caso 1 foi colhida às 23 semanas de gestação. Os progenitores optaram 

por interromper a gravidez após serem detetadas diversas anomalias ecográficas coincidentes 

com um fenótipo característico de Trissomia 13, nomeadamente cardiopatia e microcefalia.  

 No sentido de confirmar a suspeita clínica de anomalia cromossómica, foi colhido 

sangue fetal. Este foi processado de acordo com o protocolo estabelecido para amostras de 

sangue periférico. Tratando-se de uma suspeita de anomalia numérica, a análise microscópica 
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implicou a visualização e contagem dos cromossomas em metafase em 25 células. Foram depois 

analisadas mais cinco células.  

O estudo revelou um cariótipo feminino anormal (47,XX,+13), com 47 cromossomas, 

devido à presença de um cromossoma 13 supranumerário, em todas as células analisadas. 

Assim, a análise citogenética confirmou as suspeitas ecográficas de Trissomia 13, como mostra 

o cariograma da Figura 14.  

 A confirmação do diagnóstico de Trissomia 13 é importante não só para os clínicos, mas 

também para os pais, uma vez que os pode ajudar a ultrapassar a perda do bebé e facilita o 

aconselhamento genético do casal em gestações futuras.  

 

Caso 2 

 A amostra do Caso 2 provém de um recém-nascido, nado morto. Este apresentava 

Síndrome Polimalformativa, com características que remetiam para a Trissomia 13.   

 À semelhança do Caso 1, esta amostra foi semeada e manipulada de acordo com o 

protocolo estabelecido para amostras de sangue periférico, e foram contadas e analisadas um 

total de 30 células em metafase, todas com um cromossoma 13 supranumerário, com o cariótipo 

Figura 14 - Cariograma do indivíduo estudado no Caso 1, cujo cariótipo é 47,XX,+13. 
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47,XY,+13. Estabeleceu-se o cariograma da Figura 15, que não deixa dúvidas quanto ao 

diagnóstico de Trissomia 13.  

 Nenhum dos casos descritos evidencia mosaicismo, o que leva a crer que, em ambas as 

situações, a aneuploidia deve-se a um erro no fenómeno meiótico durante a formação dos 

gâmetas materno ou paterno. Estudos moleculares poderiam indicar a proveniência do 

cromossoma em excesso, o que poderia ser uma mais valia no âmbito do aconselhamento 

genético providenciado ao casal. 

 

 

4.1.2 - Discussão do Caso 3 

 

 A trissomia do cromossoma 18 foi descrita pela primeira vez por Edwards e colegas, 

motivo pelo qual é também conhecida como Síndrome de Edwards (ORPHA:3380). Pode ser 

uma trissomia total, em que existem três cópias do cromossoma 18, ou parcial, em que apenas 

um dos braços ou porções dos braços apresentam uma cópia extra. Ocorre em cerca de 1 em 

Figura 15 - Cariograma do indivíduo estudado no Caso 2. 
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cada 8000 nascimentos, sendo a segunda aneuploidia mais comum, a seguir à Trissomia 21 

(Bass, Sparks and Miller, 1979).  

 Uma forma de trissomia parcial do cromossoma 18 surge sob a forma de 

isocromossoma, i(18q), em que um cromossoma 18 apresenta dois braços q unidos pelo 

centrómero. Esta forma de trissomia do 18q surge acompanhada de monossomia do 18p (Pal et 

al., 2007). 

 

4.1.2.1 - Fenótipo dos Pacientes 

 

A maioria das gravidezes em que o feto possui i(18q) termina de forma espontânea e 

grande parte das restantes gestantes opta por interromper a gravidez ao tomar conhecimento da 

aneuploidia, pelo que existe pouca informação acerca da morfologia dos pacientes com esta 

anomalia (Pal et al., 2007). 

 Em 1979, Harold Bass e colegas descreveram pela primeira vez o fenótipo de uma 

criança com i(18q). O paciente exibia simultaneamente características do Síndrome de Edwards 

e da Síndrome 18p-, caracterizada pela monossomia do braço p do cromossoma 18, cujo 

fenótipo lembra a Síndrome de Turner. A criança, apresentada na Figura 16(a) apresentava 

orelhas pequenas, occipital proeminente, micrognatia, dedos das mãos sobrepostos, pé-raso, 

doença cardíaca congénita severa e atraso psicomotor profundo, características compatíveis 

com a trissomia 18. Apresentava obliquidade descendente das fendas palpebrais, pescoço curto 

e com membranas, mamilos muito afastados e dismorfias craniofaciais, fenótipo coerente com 

a Síndrome 18p- (Bass, Sparks and Miller, 1979).  

Ao longo dos anos, a literatura descreve outros casos cujos pacientes com esta anomalia 

apresentam um fenótipo semelhante. Diversos autores defendem que as características que 

resultam da monossomia do braço p podem passar despercebidas devido ao fenótipo mais 

severo que resulta da presença de três cópias do braço q. A Figura 16(b) mostra uma criança 

com i(18q) (Pal et al., 2007). 
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4.1.2.2 - Etiologia da Síndrome 

 

O isocromossoma 18q é uma anomalia cromossómica estrutural que resulta de uma 

disjunção incorreta do cromossoma 18 durante o fenómeno meiótico ou, no caso de 

mosaicismo, durante a mitose. A explicação mais provável para a formação deste cromossoma 

anormal assenta numa divisão transversal dos cromatídeos, durante a mitose ou durante a 

Meiose II, levando à formação de dois cromossomas derivativos: um i(18p) e um i(18q).  Outros 

processos podem levar à formação de um isocromossoma, tais como a presença de 

(a) 

(b) 

Figura 16 - (a) primeiro paciente com i(18q) que viu o seu fenótipo descrito e (b) criança com i(18q). 

Adaptado de Bass, Sparks and Miller, 1979; Pal et al., 2007. 
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translocações equilibradas no cariótipo dos progenitores. Quando ocorre fecundação entre um 

gâmeta normal e um gâmeta com um cromossoma i(18q), o embrião que daí resulta possuirá 

um cromossoma 18 normal e outro com a anomalia (Pal et al., 2007).   

 O risco de i(18q) aumenta com a idade dos progenitores, ainda que, quando ambos os 

pais têm idade avançada, a idade da mãe desempenhe um papel mais relevante (Pal et al., 2007).  

 

4.1.2.3 - Caso Clínico 

 

 A amostra de pele foi colhida de um feto, após a interrupção médica da gravidez, às 16 

semanas e seis dias de gestação. As anomalias ecográficas revelaram alterações fenotípicas 

coincidentes com o fenótipo característico dos pacientes com Trissomia 18. 

 A amostra foi semeada e manipulada de acordo com o protocolo estabelecido para 

amostras de fibroblastos. A análise ao microscópio revelou a presença de um número normal 

de cromossomas, 46. Um dos cromossomas do par 18 aparentava uma anomalia estrutural, pelo 

que se contaram e analisaram um total de 21 células em metafase, tendo-se obtido o cariograma 

da Figura 17. 

 

Figura 17 - Cariograma do indivíduo estudado no Caso 3. 
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 Verificou-se que um dos cromossomas 18 possuía dois braços longos, unidos pelo 

centrómero. Ao considerar o centrómero como centro de simetria, os dois braços são a imagem 

espelhada um do outro. Esta anomalia estrutural leva a uma trissomia parcial do cromossoma 

18, com um braço q extra, e uma monossomia do braço p. O outro cromossoma 18 apresentava-

se normal.   

A ausência de evidências de mosaicismo leva a concluir que a anomalia terá resultado 

de um erro durante o processo meiótico da formação dos gâmetas paterno ou materno. A origem 

exata só poderá ser determinada por análise molecular. 

 

4.1.3 - Discussão do caso 4 

 

A síndrome de Klinefelter (ORPHA:484) foi descrita pela primeira vez em 1942 por 

Harry Klinefelter. Afeta 1 em cada 1000 nados vivos do sexo masculino. Consiste numa 

aneuploidia, em que os indivíduos afetados, sempre do sexo masculino, são portadores de um 

cromossoma X adicional. Existem diversas variantes desta síndrome, como a síndrome 

48,XXYY; 48,XXXY; 49,XXXYY e 49,XXXXY, cuja gravidade e repercussão fenotípica 

aumenta com o excesso de cromossomas X (Carrasquinho et al., 2006).  

Estima-se que apenas 10% dos meninos com esta anomalia são diagnosticados in utero, 

enquanto cerca de 25% são diagnosticados durante a infância ou idade adulta, o que deixa 

implícito que muitos casos nunca são diagnosticados (Simpson et al., 2003)  

 

4.1.3.1 - Fenótipo dos Pacientes 

 

 A presença de um ou mais cromossomas X adicionais conduz a uma hipoprodução de 

testosterona. Após a puberdade, os indivíduos afetados possuem testículos pequenos e são 

incapazes de desenvolver os caracteres sexuais masculinos típicos, apresentando pelo facial e 

corporal reduzido, fadiga, tendência para ginecomastia e desproporção entre os membros e o 

tronco (Tartaglia et al., 2008; Souza et al., 2010).   

 Estes pacientes possuem um QI abaixo da média, porém, este facto pode passar 

despercebido. Apresentam também um atraso psicomotor e dificuldades na linguagem, 

sintomas que, na maioria dos casos, são ligeiros. A Síndrome de Klinefelter está associada a 

uma maior incidência de doenças autoimunes e Diabetes mellitus Tipo I. Verifica-se também 
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uma associação com a obesidade e doenças cardíacas, tais como a cardiomiopatia hipertrófica 

(Simpson et al., 2003). 

Estas características são visíveis esquema da Figura 18(a) e no indivíduo com Síndrome 

de Klinefelter retratado na Figura 18(b).  

 

 

4.1.3.2 - Etiologia da Síndrome 

 

 Estima-se que cerca de 50% dos casos resultam de um erro na Meiose I durante a 

espermatogénese, em que se originam espermatozoides com o cariótipo 24, XY. Os casos com 

origem materna apresentam causas variáveis, sendo que cerca de 48% ocorre devido a erros na 

Meiose I, 29% são causados por erros na Meiose II e em 7% destas situações não é possível 

identificar a origem exata da anomalia. Alguns casos têm origem pós-zigótica, envolvendo 

erros ao nível da mitose (Simpson et al., 2003). 

  

Figura 18 - (a) esquema ilustrativo do fenótipo dos indivíduos com Síndrome de Klinefelter e (b) 

indivíduo com Síndrome de Klinefelter. Adaptado de Smyth and Bremner, 1998; T, 2009. 
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4.1.3.3 - Caso Clínico 

 

 A amostra de sangue periférico pertence a um indivíduo do sexo masculino, com 36 

anos à data do diagnóstico. O seu fenótipo levava a crer que possui Síndrome de Klinefelter – 

ginecomastia, desproporcionalidade dos membros e ligeiro atraso psicomotor. De forma a 

confirmar esta suspeita, o clínico que o seguia solicitou uma análise citogenética. 

 A amostra foi processada de acordo com o protocolo estabelecido e contaram-se e 

analisaram-se os cromossomas de 31 células em metafase, tendo todas elas revelado o cariótipo 

47,XXY. O cariograma correspondente encontra-se representado na Figura 19. O diagnóstico 

tardio, tendo em conta a idade do paciente, sugere que as suas características físicas podem 

surgir pouco alteradas e apresentar poucas complicações a nível clínico. Além disso, por vezes 

a posição social pode adiar o diagnóstico, por falta de conhecimentos e recursos do paciente e 

dos seus familiares. 

Este diagnóstico possibilita um melhor acompanhamento clínico deste paciente, 

permitindo direcioná-lo para terapias adequadas à sua patologia, de forma a aliviar os sintomas 

e conferir mais normalidade e conforto ao seu dia a dia.  

 

Figura 19 - Cariograma do indivíduo estudado no Caso 4. 
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4.1.4 - Discussão do Caso 5 

 

A síndrome cromossómica aneuploide 48, XXYY (ORPHA:10) é caracterizada pela 

presença de um cromossoma X e um cromossoma Y a mais e pode ser considerada uma variante 

da síndrome de Klinefelter (47, XXY) uma vez que o quadro clínico é muito semelhante, com 

a agravante do desenvolvimento de problemas comportamentais e problemas psiquiátricos 

(Martí-Massó et al., 2009; Tartaglia et al., 2011).  

Estima-se que esta síndrome afete entre 1/18 000 e 1/50 000 dos recém-nascidos do sexo 

masculino, originando problemas de saúde como infertilidade, alterações do comportamento, 

atraso no desenvolvimento, entre outros (Zelante et al., 2003). 

 

4.1.4.1 - Fenótipo dos pacientes  

 

Os pacientes portadores da constituição cromossómica 48,XXYY apresentam 

características fenotípicas como elevada estatura, pé raso e malformações no cotovelo e 

antebraço e clinodactilia, como mostra a Figura 20, bem como  atraso global no comportamento, 

disfunção neurológica da fala e deficiências intelectuais  (Tartaglia et al., 2008).  

O seu dismorfismo facial é inespecífico e muito ligeiro, como hipertelorismo, epicanto, 

assimetria facial e braquicefalia. Apresentam ainda uma série de problemas a nível 

oftalmológico (estrabismo) e a nível dentário, como atraso no crescimento dos dentes de leite 

e, posteriormente, dos definitivos, esmalte fino e dentes desalinhados (Martí-Massó et al., 

2009).  

Figura 20 – Características Fenotípicas típicas de indivíduos com Síndrome 48,XXYY. Adaptado de 

Tartaglia et al., 2008. 
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Durante a adolescência, estes pacientes tendem a desenvolver um tremor que aumenta 

com a idade, com o stress e privação do sono. Acredita-se que este tremor possa estar associado 

a sobreexpressão de genes homólogos localizados nos cromossomas sexuais, uma vez que é um 

sintoma que se manifesta na maioria dos indivíduos do sexo masculino com aneuploidia dos 

cromossomas sexuais. (Martí-Massó et al., 2009; Lote, Fuller and Bain, 2013).  

A infertilidade destes indivíduos deve-se sobretudo à azoospermia - ausência de 

espermatozóides no sémen. Devido à presença de um cromossoma X extra, verifica-se a 

diminuição do tamanho testicular e hipogonadismo hipergonadotrófico, que pode ser entendido 

como a reduzida função das gónadas, que origina um excesso de secreção de gonadotrofina pela 

pituitária, resultando num crescimento e desenvolvimento sexual atrasado (Tartaglia et al., 

2011). 

Têm maior tendência para desenvolver alergias, asma, diabetes tipo 2, convulsões, 

infeções respiratórias, defeitos cardíacos congénitos e escoliose, sendo também mais 

suscetíveis de desenvolver a doença vascular periférica, que conduz à formação de úlceras e 

trombose venosa profunda (Tartaglia et al., 2008). 

 

4.1.4.2 - Etiologia da Síndrome 

 

Considera-se que a causa mais provável do surgimento desta síndrome é a não-disjunção 

de cromossomas homólogos na primeira divisão meiótica e subsequente não disjunção dos 

cromatídeos do cromossoma Y na segunda divisão meiótica durante a espermatogénese, 

estando assim associada à fertilização de um oócito, com cromossoma sexual X, com um 

espermatozoide com cromossomas sexuais XYY, resultando num embrião XXYY com 48 

cromossomas (Tartaglia et al., 2011). Outra possível causa é a não-disjunção dos cromossomas 

sexuais do embrião, que seria 46,XY, após a fertilização ter ocorrido, adquirindo 

posteriormente os cromossomas extra X e Y. 

 

4.1.4.3 - Caso Clínico 

 

 O indivíduo do sexo masculino, com 65 anos à data do diagnóstico, apresentava 

Síndrome Polimalformativa.  

 A amostra de sangue periférico foi processada de acordo com o protocolo estabelecido. 

Foram contados e analisados os cromossomas de 30 células em metafase, sendo que todas 
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apresentaram um cromossoma X e um cromossoma Y em excesso, estabelecendo-se o carótipo 

48,XXYY, representado no cariograma da Figura 21.  

A idade do paciente à data do diagnóstico é bastante avançada, tendo em conta que a 

idade média do diagnóstico para esta síndrome situa-se nos 7,7 anos do indivíduo, ao serem 

notados os atrasos no desenvolvimento, na linguagem e no comportamento em geral (Tartaglia 

et al., 2011).  

 Este facto leva a crer que o paciente não tinha acompanhamento clínico, o que é 

fundamental para qualquer paciente com anomalia cromossómica. Neste caso, seria importante 

que este indivíduo tivesse sido acompanhado desde a infância e orientado para realizar 

tratamentos adequados de forma a aliviar os sintomas da sua patologia. 

 

4.1.5 - Discussão do Caso 6 

 

As Translocações Robertsonianas representam a anomalia cromossómica mais comum 

na espécie humana, afetando um em cada 1000 indivíduos na população em geral. Cerca de 

Figura 21 - Cariograma do indivíduo estudado no Caso 5. 



55 

 

50% destas translocações são de novo, 90% ocorre entre cromossomas acrocêntricos não 

homólogos e 73% do total envolve os cromossomas 13 e 14 (Mattei et al., 1979; Wang et al., 

1991; Pylyp, Zukin and Bilko, 2013). 

Uma vez que a única perda que ocorre é a dos braços curtos onde se encontram as NORs, 

cujas cópias estão presentes em todos os pares de cromossomas acrocêntricos, a grande maioria 

destas translocações é equilibrada, pelo que os indivíduos portadores, apesar de possuírem 

apenas cromossomas, são fenotipicamente normais (Kim and Shaffer, 2002; Roux et al., 2005). 

 

4.1.5.1 - Mecanismos de Formação de Translocações Robertsonianas 

 

As Translocações Robertsonianas resultam de uma quebra na região centromérica de 

dois cromossomas acrocêntricos. Os dois cromossomas acabam por fundir-se, originando um 

cromossoma derivativo que possui os braços longos dos dois cromossomas enquanto os braços 

curtos acabam por se perder (Mattei et al., 1979; Wolff and Schwartz, 1992). 

 Outra explicação possível é a ocorrência de duas quebras nos braços curtos de dois 

cromossomas acrocêntricos junto ao centrómero, que se fundem originando um cromossoma 

derivativo que possui dois centrómeros tão próximos um do outro que podem funcionar como 

um único (Mattei et al., 1979). 

 Ambas as possibilidades descritas se encontram exemplificadas na Figura 22.  
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4.1.5.2 - Consequências para a fertilidade 

 

Apesar de as Translocações Robertsonianas não terem consequências fenotípicas para 

os indivíduos portares, têm um impacto na sua fertilidade, devido à possibilidade de formação 

de gâmetas aneuploides que, após a fecundação, originam embriões aneuploides (Roux et al., 

2005).  

Os cromossomas derivativos originam estruturas trivalentes no emparelhamento dos 

cromossomas durante a Meiose I, formadas pelo cromossoma derivativo e pelos dois 

cromossomas acrocêntricos normais correspondentes. Esta estrutura tende a sofrer segregação 

alternada, conduzindo à formação de gâmetas normais ou com uma translocação equilibrada, 

que após a fecundação, originam embriões normais ou com a mesma translocação equilibrada 

do progenitor. Porém, cerca de 10% a 12% dos gâmetas resultam de uma segregação adjacente, 

que após a fecundação, conduzem a embriões com anomalias numéricas ou estruturais não 

equilibradas. A segregação da estrutura trivalente está ilustrada na Figura 23, que utiliza como 

exemplo uma translocação Robertsoniana envolvendo os cromossomas 14 e 21. Verifica-se que 

a segregação alternada é a única que resulta em gâmetas normais ou equilibrados, enquanto 

Cromossomas acrocêntricos normais 

Ocorre a Translocação 

Perda dos braços 

curtos 

Cromossoma monocêntrico Cromossoma dicêntrico 

Figura 22 - Esquema ilustrativo da ocorrência de uma translocação Robertsoniana. Adaptado de Kim and Shaffer, 

2002. 
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todas as outras hipóteses levam à formação de gâmetas trissómicos, monossómicos ou 

nulissómicos (Roux et al., 2005; Ogur et al., 2006).  

De entre as aneuploidias que podem decorrer da fecundação por gâmetas anormais de 

progenitores com translocação Robertsoniana envolvendo os cromossomas 13 e 14, a mais 

frequente é a Trissomia 13. Devido ao risco aumentado de aneuploidia, estes pacientes devem 

ter acompanhamento genético, podendo procurar ter uma gravidez normal e submetida a 

diagnóstico pré-natal ou optar pelo método de Fertilização in vitro, em que os embriões normais 

são selecionadas e posteriormente implantados no útero materno (Pylyp, Zukin and Bilko, 

2013). 

Assim, os portadores de uma translocação Robertsoniana possuem um risco mais 

elevado de aborto espontâneo ou de terem descendentes com anomalias cromossómicas do que 

a população em geral. Além disso, os indivíduos do sexo masculino portadores de Translocação 

Robertsoniana possuem problemas de fertilidade devido à oligoastenoteratozoospermia  (Anton 

et al., 2004).  
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4.1.5.3 - Caso Clínico 

  

O indivíduo do sexo feminino, com 19 anos à data do diagnóstico, pertence a uma 

família com registo de anomalias cromossómicas estruturais. O pai e o irmão da paciente 

possuem o cariótipo 45,XY,rob(13;14)(q10;q10).  

A amostra de sangue periférico foi processada de acordo com o protocolo estabelecido. 

Foram contados e analisados os cromossomas de 22 células em metafase, sendo que em todas 

se observou a existência de uma translocação Robertsoniana envolvendo os cromossomas 13 e 

14, estabelecendo-se o cariograma da Figura 24. 

Uma vez que existe informação acerca da história familiar da paciente, é possível 

afirmar que a translocação terá sido herdada do progenitor, à semelhança do que também terá 

acontecido ao seu irmão. Durante a espermatogénese do pai, a estrutura trivalente terá sofrido 

segregação alternada, sendo que o espermatozoide contendo o cromossoma derivativo acabou 

14 21 der(14;21) 
Estrutura Trivalente 

Segregação Alternada 

Segregação Adjacente 

Segregação Adjacente 

Não ocorre segregação 

Figura 23 - Representação esquemática dos modos de segregação possíveis, decorrente da formação de uma 

estrutura trivalente devido à existência de uma translocação Robertsoniana. Adaptado de Kim and Shaffer, 

2002. 
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por fecundar um oócito normal, conduzindo à formação de um embrião com a mesma alteração 

equilibrada do progenitor.  

Ainda que a paciente seja fenotipicamente normal, este diagnóstico é muito importante 

para o momento em que esta optar por ter filhos, uma vez que lhe vai permitir ter um 

aconselhamento genético adequado à sua situação, o que não é relevante apenas em termos 

clínicos mas também para estado emocional do casal e na forma como encaram a gravidez.  

A dissomia uniparental ocorre quando a descendência herda ambos os homólogos de 

um único progenitor. Pode ser paterna ou materna, consoante a origem da dissomia, e pode 

classificar-se como heterodissomia, quando são herdados ambos os homólogos de um único 

progenitor, ou como isodissomia, quando são herdadas duas cópias do mesmo homólogo de um 

único progenitor (Igreja Da Silva et al., 2019).  

Devido aos padrões de segregação complexos associados à presença de translocações 

robertsonianas, existe uma elevada probabilidade de formação de gâmetas aneuploides. Uma 

vez que se acredita que a dissomia uniparental resulte sobretudo de uma tentativa de auto-

correção de trissomia, em que uma célula com trissomia elimina um dos três cromossomas 

14q 

13q 

Figura 24 - Cariograma do indivíduo estudado no Caso 6. 
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homólogos, pode afirmar-se que esta paciente, e outros indivíduos com uma translocação 

semelhante, possuem elevada probabilidade de originar descendência com dissomia uniparental 

do cromossoma 14, pelo que o aconselhamento genético deve visar esta possibilidade (Temple 

et al., 1991; Morin et al., 2017). 

 

4.2 - Resultados da Análise por MLPA 

 
Entre setembro de 2019 e março de 2020 foram estudados 14 casos clínicos usando 

SALSA®MLPA®ProbemixP245-B1(MRC-Holland™) (painel P245), sete usando 

SALSA®MLPA®ProbemixP297-C1(MRC-Holland™) (painel P297) e 29 utilizando ambos os 

painéis, perfazendo um total de 50 indivíduos estudados. Para melhor caracterizar dois dos 

casos e confirmar a alteração envolvida, foi utilizado o painel 

SALSA®MLPA®ProbemixP250-B2(MRC-Holland™) (painel P250).  

O painel P245 consiste num ensaio desenhado para a deteção de um subconjunto de 

microdeleções e microduplicações recorrentes, a partir de uma amostra de DNA humano, que 

pode ser obtida através de uma amostra de sangue periférico ou fetal, esfregaço bucal, líquido 

amniótico ou vilosidades coriónicas sem contaminação materna (MRC-Holland, 2019).  

O painel 297 é utilizado para detetar certas microdeleções ou microduplicações 

frequentes, que afetam certas regiões dos cromossomas 1, 3, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 20. As 

deleções heterozigóticas resultam numa redução entre 35% a 50% da altura do pico de 

amplificação esperado para o produto da sonda envolvida (MRC-Holland, 2018). 

O painel 250 foi desenhado de forma a detetar microduplicações ou microdeleções que 

possam estar presentas na região cromossómica 22q11.2 e que podem revelar-se patogénicas 

para os indivíduos portadores. Contém também sondas específicas para as regiões 

cromossómica 4q, 8p, 9q, 10p, 17p e 22q13, onde por vezes ocorrem mutações que podem 

constituir a causa da Síndrome de DiGeorge ou patologias semelhantes.  

É de salientar que a presença de uma mutação ou um polimorfismo na sequência de 

hibridação de uma sonda pode levar a uma diminuição na altura relativa do pico de amplificação 

da mesma, e que algumas sondas são mais sensíveis à pureza das amostras e soluções e a 

pequenas variações nas condições experimentais, o que pode comprometer a análise dos 

resultados. Todos os resultados devem ser devidamente analisados e interpretados por um 

geneticista experiente (MRC-Holland, 2018). 
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À semelhança do esperado no caso dos resultados obtidos pela técnica clássica, a 

maioria dos indivíduos não apresentou qualquer alteração, sendo que apenas nove (18%) 

pacientes apresentaram anomalias - três no painel 245, correspondente a 33% do total de 

anomalias, e seis no painel 297, com um peso de 67% no total de anomalias encontradas. Estes 

resultados encontram-se discriminados no Gráfico 2. 

As indicações clínicas para a análise molecular eram variadas, incluindo a existência de 

descendentes com microdeleções ou microduplicações, défice cognitivo, dismorfias, entre 

outras.  Das anomalias encontradas, cinco são microdeleções, enquanto as restantes quatro são 

microduplicações. Esta e outras informações bem como o resultado da análise dos pacientes 

que revelaram anomalias estão discriminadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Descrição das alterações encontradas pela análise por MLPA.   

Nº do 

Caso 

Idade ao 

Diagnóstico 

(Anos) 

Indicação 

Clínica 

Género/ 

Cariótipo 

Resultado 

Painel 245 Painel 297 Descritivo Patologia 

1 32 

Microcefalia, 

dismorfismo, 

dificuldades 

de 

aprendizagem 

Masculino/

46,XY 
Normal Deleção em 

1q21.1 

rsa 

1q21.1(PRKAB2

,FMO5,BCL9,A

CP6,GJA5,GJA8

)x 1 

Síndrome de 

Microdeleção 

1q21.1 

2 27 

Filho com 

deleção em 

1q21.1 

Feminino/ 

46,XX 
Não Efetuado Deleção em 

1q21.1 

rsa 

1q21.1(PRKAB2

,FMO5,BCL9,A

Síndrome de 

Microdeleção 

1q21.1 

Normal

Resultados da Análise por MLPA

Normal Anormal Alteração no Painel 297 Alteração no Painel 245

Gráfico 2 - Distribuição dos Resultados da análise de 50 casos por MLPA. 
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CP6,GJA5,GJA8

)x 1 

3 15 
PEA e 

Macrossomia 

Masculino/

46,XY 
Normal 

Duplicação 

em 1q21.1 

rsa 

1q21.1(HFE2,PE

X11B,CD160)x3 

Síndrome de 

Microduplicação 

1q21.1 

4 32 

Filha com 

duplicação 

em 22q11.2 

Feminino/ 

46,XX 

Duplicação 

22q11.2 

Não 

Efetuado 

rsa 

22q11.2(CLTCL

1,HIRA,CDC45,

CLDN5,GP1BB,

TBX1,TXNRD2,

DGCR8,ZNF74,

KLHL22,MED1

5,SNAP29,LZT

R1)x3 

Síndrome da 

Microduplicação 

22q11.2 

5 35 

Filho com 

duplicação 

em 22q11.21 

Feminino/- 
Duplicação 

em 22q11.21 

Não 

Efetuado 

rsa 

22q11.21(SNRP

D3, 

SMARCB1)x3 

Síndrome da 

Microduplicação 

22q11.2 

6 27 

Filha com 

duplicação 

17q12 

Feminino/- Não Efetuado 

Duplicação 

em 17q12 

rsa 

17q12(LHX1,A

ATF,HNF1B)x3 

Síndrome de 

Microduplicação 

17q12 

7 18 
Suspeita de S. 

TAR 
Feminino/- Não Efetuado 

Deleção em 

1q21.1 

rsa 

1q21.1(HFE2,PE

X11B,CD160)x1 

Síndrome de TAR 

8 3 

ADPM, 

dismorfia 

craniofacial 

ligeira, tosse 

crónica 

Masculino/

46,XY 
Normal 

Deleção em 

16p11.2 

rsa 

16p11.2(MAZ,M

VP,HIRIP3,DOC

2A,MAPK3)x1 

Síndrome de 

Microdeleção 

16p11.2 

9 Recém-

Nascido 

Choro tipo 

miado do gato 

Feminino/ 

46,XX,del(

5)(p15.32) 

Deleção em 

5p15.33 

Não 

efetuado 

rsa 

5p15.33(TERT)x

1 

Síndrome Cri-du-

Chat 

  

4.2.1 - Controlos  

 

 De forma a garantir a fiabilidade dos resultados obtidos por MLPA, é sempre necessário 

utilizar pelo menos três controlos normais, de cada vez que se executa a técnica. 

 Para a análise destas amostras, foram utilizadas amostras-controlo provenientes de 

indivíduos de ambos os sexos, considerados normais para os painéis em utilização. Assim, os 

resultados obtidos podem ser considerados verosímeis, uma vez que, na condição de as 

amostras-controlo apresentarem resultados normais para o painel em questão, a experiência terá 

decorrido sem erros. 

 Para o painel 245, os resultados obtidos para as amostras controlo estão ilustrados na 

Figura 25(a). Já os resultados controlo correspondentes ao painel 297 e ao painel 250 estão 

representados na Figura 25(b) e Figura 25(c), respetivamente. 

Tabela 5 (continuação) - Descrição das alterações encontradas pela análise por MLPA.   
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Nos controlos femininos, as sondas específicas para regiões localizadas no cromossoma 

X apresentam um rácio de 1, indicando a presença de duas cópias, enquanto as sondas 

específicas para regiões localizadas no cromossoma Y apresentam um ratio de 0, uma vez que 

este cromossoma está ausente em indivíduos do sexo feminino. A mesma situação se verifica 

em todos os resultados referentes a indivíduos do sexo feminino com o número de cromossomas 

sexuais normal. 

a.i) a.ii) 

b.i) b.ii) 

Figura 25 - (a) controlos utilizados no painel 245, sendo i) o controlo feminino e ii) o controlo masculino. (b) 

controlos utilizados no painel 297, sendo i) o controlo feminino e ii) o controlo masculino. (c) controlos utilizados 

no painel 297, sendo i) o controlo feminino e ii) o controlo masculino. 

c.i) c.ii) 
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Nos controlos masculinos, as sondas alteradas são específicas para regiões localizadas 

no cromossoma X e possuem um ratio de 0,5. Isto acontece porque este indivíduo é do sexo 

masculino, possuindo apenas um cromossoma X. A mesma situação se verifica em todos os 

resultados referentes a indivíduos do sexo masculino com o número de cromossomas sexuais 

normal. 

 

4.2.2 - Discussão dos Casos 1 a 3 

 

O cromossoma 1 é um cromossoma metacêntrico e constitui o maior autossoma do 

cariótipo humano. Estima-se que represente cerca de 6% da totalidade do genoma e já foi 

associado a várias doenças, devido à presença de alterações (Povey, J. Parrington, 1986; Adler, 

1994).  

A região 1q21.1, assinalada na Figura 26, é rica em low-copy repeats (LCR), ou seja, 

elementos do genoma que possuem uma sequência altamente homóloga. Estes elementos 

tornam esta zona do genoma altamente suscetível à ocorrência recombinação homóloga não 

alélica (NAHR). Este tipo de recombinação ocorre entre regiões do DNA que possuem 

sequência nucleotídica similar mas que não são alelos, levando à ocorrência de deleções e 

duplicações, denominadas copy-number variants (CNV), que podem resultar em diferentes 

situações patológicas (Sasaki, Lange and Keeney, 2010; Pang et al., 2020). 

 

4.2.2.1 - Fenótipo dos indivíduos 

 

 No braço longo do cromossoma 1, em 1q21.1, existe uma região de cerca de 800Kb que 

engloba pelo menos sete genes, mais suscetível à ocorrência de CNVs, que surgem associadas 

a um fenótipo altamente variável, pelo que não é possível descrever uma síndrome facilmente 

identificável. Os indivíduos com uma alteração nesta região podem apresentar uma grande 

variabilidade fenotípica, como dismorfias faciais, atraso de desenvolvimento, esquizofrenia, 

Figura 26 - Ideograma do Cromossoma 1 onde se encontra assinalada a vermelho a região 1q21.1 Adaptado de Povey, 

J. Parrington, 1986.  
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perturbação do espetro autista, dificuldades de aprendizagem, perturbações motoras, micro ou 

macrocefalia, défice de atenção, desordem bipolar, ansiedade e depressão. (Basel-Vanagaite et 

al., 2011; Bernier et al., 2016). 

 Os traços fenotípicos mais frequentemente encontrados em indivíduos com deleção na 

região 1q21.1, coincidente com a Síndrome de Microdeleção 1q21.1 (ORPHA:250989), são 

dismorfias faciais ligeiras e atraso cognitivo. Cerca de 50% dos pacientes exibe microcefalia e 

15% sofrem convulsões frequentes. Esta síndrome é responsável por cerca de 0,5% dos casos 

de crianças com atraso cognitivo associado a outras características adicionais, tais como 

malformações cardíacas  (Basel-Vanagaite et al., 2011; Busè et al., 2017). 

 A Síndrome de Microduplicação 1q21.1 (ORPHA:250994) é uma síndrome rara que 

resulta em diversas malformações congénitas, atraso cognitivo, PEA, dismorfias faciais e 

anomalias cardíacas, estando muitas vezes relaciona com a Tetralogia de Fallot, uma vez que 

se acredita que esta possa estar associada ao gene GJA5, que surge alterado nesta síndrome. 

(Wang et al., 2017; Pang et al., 2020).  

 Apesar de as duas síndromes partilharem muitas características fenotípicas, a Síndrome 

de Microdeleção 1q21.1 está mais relacionada com a esquizofrenia, enquanto os indivíduos 

com Síndrome de Microduplicação 1q21.1 exibem PEA, perturbações motoras e dificuldades 

de linguagem com mais frequência e severidade (Bernier et al., 2016).  

Fatores como a variabilidade entre indivíduos e a falta de características faciais 

específicas influenciam a manifestação fenotípica, tornando difícil estabelecer um conjunto de 

características que permita identificar facilmente estas Síndromes. Sendo uma síndrome rara, 

existem poucos indivíduos afetados cujo fenótipo tenha sido devidamente descrito, o que 

dificulta o estabelecimento de uma relação fenótipo-genótipo (Bernier et al., 2016; Wang et al., 

2017).        

 

4.2.2.2 - Etiologia da Síndrome 

 

 Cerca de 18% a 50% das deleções responsáveis pela Síndrome de Microdeleção 1q21.1 

ocorrem de novo. No caso de a deleção ser herdada, o progenitor afetado pode apresentar um 

fenótipo normal ou pouco severo. Isto poderá dever-se à influência de diversos fatores, tais 

como o fenómeno epigenético e variação na expressão e/ou regulação dos genes afetados, 

levando a diferentes manifestações fenotípicas (Busè et al., 2017; Wang et al., 2017).  
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Assim, no que toca ao diagnóstico pré-natal, caso a CNV detetada na região 1q21.1 seja 

de novo, é necessário acompanhar o desenvolvimento fetal de forma a detetar possíveis 

malformações. Caso a CNV seja herdada de um dos progenitores, mesmo que não tenha 

repercussão fenotípica no mesmo ou esta seja pouco significativa, não é possível inferir que o 

mesmo se passará com o feto, uma vez que a patogenicidade da alteração é influenciada por 

outros fatores, sendo necessário acompanhar o desenvolvimento fetal como se se tratasse de 

uma alteração de novo (Wang et al., 2017).  

 

4.2.2.3 - Caso Clínico 

 

 Os casos 1 e 2 referem-se respetivamente, a um indivíduo do sexo masculino, com 

cariótipo 46,XY e com 32 anos à data do diagnóstico, a partir de agora referido como Paciente 

1, e um indivíduo do sexo feminino, com cariótipo 46,XX e com 27 anos à data do diagnóstico, 

a partir de agora referido como Paciente 2. O Paciente 1 apresentava alterações coincidentes 

com a Síndrome da Microdeleleção 1q21.1, enquanto nada se sabe acerca do fenótipo da 

Paciente 2. 

 O Paciente 1 foi indicado para análise convencional do cariótipo e para MLPA 

utilizando os painéis 245 e 297, uma vez que apresenta vários dismorfismos, microcefalia e 

dificuldades de aprendizagem. Enquanto o painel 245 se apresentou normal, a análise 

recorrendo ao painel 297 revelou uma deleção na região cromossómica 1q21.1. Como mostra 

a Figura 27(a), as sondas para os genes PRKAB2, FMO5, BCL9, ACP6, GJA5 e GJA8 possuem 

um rácio de apenas 0,5, aproximadamente, em vez de um rácio de 1, como aconteceria em 

situações normais, indicando que se encontram apenas presentes numa cópia.  

 A Paciente 2 é mãe de um indivíduo que possui uma deleção na região cromossómica 

1q21.1. Nestas situações, é importante determinar se a anomalia é herdada ou de novo pelo que 

é comum fazer uma análise familiar. Como mostra a Figura 27(b), as sondas para os genes 

PRKAB2, FMO5, BCL9, ACP6, GJA5 e GJA8 possuem um rácio de apenas 0,5, revelando que 

a anomalia terá sido passada da mãe, a Paciente 2, para o seu filho.  
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O Caso 3 refere-se a um indivíduo do sexo masculino, com cariótipo 46,XY e com 15 

anos à data do diagnóstico, a partir de agora denominado Paciente 3. Apresenta macrossomia e 

PEA, o que levou o clínico a solicitar a análise por MLPA utilizando ambos os painéis, de forma 

a determinar a causa destas anomalias fenotípicas. 

O painel 245 revelou-se normal, enquanto o painel 297 mostrou a existência de uma 

microduplicação na região cromossómica 1q21.1, compatível com a Síndrome de 

Microduplicação 1q21.1. Este resultado está ilustrado na Figura 28, onde se observa que as 

sondas para os genes HFE2, PEX11B e CD160 apresentam um rácio de aproximadamente 1,5, 

denunciando a presença de uma cópia em excesso. 

  

(a) 

(b) 

Figura 27 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel 297 ao (a) Paciente 1 e (b) à Paciente 2. 
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Os Pacientes 1 e 3 revelam traços fenotípicos descritos na bibiliografa como sendo 

característicos das síndromes identificadas. O diagnóstico é importante para que haja um 

acompanhamento clínico adequado e adaptado à patologia e características individuais de cada 

um dos pacientes. 

 Não existe informação acerca do fenótipo da Paciente 2, tendo sido apenas demonstrado 

que a anomalia detetada no seu filho foi herdada dela. Não é possível dizer que o fenótipo do 

filho será idêntico ao dela, que poderá não apresentar alterações fenotípicas significativas. 

Porém, a análise familiar é importante em todas as situações, pois a origem da anomalia 

cromossómica pode ser clinicamente relevante para o tratamento, acompanhamento do paciente 

e aconselhamento genético do próprio e da sua família. 

 

4.2.3 - Discussão dos Casos 4 e 5 

 

 O cromossoma 22, cujo ideograma se encontra representado na Figura 29, é um 

cromossoma acrocêntrico e é o mais pequeno do cariótipo humano, a seguir ao cromossoma 

21. O braço p é composto essencialmente por heterocromatina e contém genes para a síntese de 

RNA ribossomal. Apesar de pequeno, já foi associado a um número de doenças heriditárias e 

doenças adquiridas (Kaplan et al., 1987).  

A Síndrome da Microduplicação 22q11.2 (ORPHA:1727), cuja região cromossómica 

envolvida se encontra assinalada na Figura 29, foi descrita pela primeira vez em 2003 por 

Ensenauer e colegas. O fenótipo dos pacientes com esta síndrome não é suficientemente 

distintivo para providenciar per si o diagnóstico da síndrome. Os indivíduos podem apresentar 

um fenótipo muito variável, desde normal a severo, sendo que a grande maioria apresenta 

anomalias moderadas (Firth, 2013).  

 

                          Figura 28 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel  297 do Paciente 3. 
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4.2.3.1 - Fenótipo dos Pacientes 

 

 Estes pacientes apresentam atraso cognitivo, dificuldades de aprendizagem, atraso do 

desenvolvimento psicomotor e hipotonia. Apresentam também hipertelorismo, cana do nariz 

achatada, micrognatia, epicanto, orelhas baixas e pálpebras descaídas. Por vezes, são detetadas 

anomalias cardíacas, dificuldades visuais e auditivas, microcefalia, convulsões e anomalias do 

trato urinário e genital (Wentzel et al., 2008; Firth, 2013).   

 A Figura 30 mostra uma paciente com Síndrome da Microduplicação 22q11.2, com três 

anos de idade, onde são visíveis alguns dismorfismos, como epicanto, cana do nariz acahatada, 

prognatismo, orelhas baixas e palato alto e arqueado (Wentzel et al., 2008). 

  

Figura 30 - Menina com Síndrome da Microduplicação 22q11.2. São evidentes algumas dismorfias faciais. 

Adaptado de Wentzel et al., 2008. 

Figura 29 - Ideograma do Cromossoma 22 onde se encontra assinalada a vermelho a região 22q11.2. Adaptado 

de Adler, 1994.  
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Esta síndrome tem sido amplamente associada a comportamentos agressivos, autismo, 

défice de atenção, hiperatividade, esquizofrenia e comportamentos obsessivo-compulsivos 

(Vyas, Constantino and Baldridge, 2019).  

 

4.2.3.2 - Etiologia da Síndrome 

 

 O rearranjo responsável pela síndrome terá a sua origem mais provável num crossing-

over desigual durante a meiose devido à presença de LCRs na região (Wentzel et al., 2008).  

 A duplicação pode ocorrer de novo, mas a grande maioria é herdada a partir de um dos 

progenitores. Mesmo quando o progenitor possui a duplicação, pode apresentar um fenótipo 

normal ou com poucas alterações. Porém, nestas situações não é possível inferir o fenótipo da 

descendência, uma vez que, mesmo quando a duplicação herdada é exatamente a mesma, o 

fenótipo pode ser amplamente variável (Firth, 2013).  

 A probabilidade de a descendência de um progenitor afetado herdar a duplicação é de 

50%, sendo que o aconselhamento genético é fulcral para que estes casais possam ter filhos. 

Durante a gravidez, o diagnóstico pré-natal é possível, ainda que possa acarretar várias 

dificuldades e questões aos pais, uma vez que caso seja deteta a duplicação, o fenótipo da 

criança não pode ser previsto (Wentzel et al., 2008; Firth, 2013) 

 

4.2.3. – Caso Clínico 

 

Os casos 4 e 5 referem-se respetivamente, a um indivíduo do sexo feminino, com 

cariótipo 46,XX e com 32 anos à data do diagnóstico, a partir de agora referido como Paciente 

4, e um indivíduo do sexo feminino, com 35 anos à data do diagnóstico, cujo cariótipo não foi 

analisado, a partir de agora referido como Paciente 5, ambos com descendentes com a Síndrome 

da Microduplicação 22q11.2. A análise por MLPA utilizou o painel 245 e também o painel 250, 

que possui sondas específicas para a deteção de anomalias coincidentes com esta síndrome, 

para melhor caracterizar e confirmar a alteração. 

A Paciente 4 tem uma filha com duplicação em 22q11.2, tendo sido indicada para análise 

da mesma região, de modo a averiguar se a alteração seria de novo ou herdada. A análise por 

MLPA utilizando o painel 250, ilustrada na Figura 31(a) revelou que as sondas específicas para 

os genes CLTCL1, HIRA, CDC45, CLDN5, GP1BB, TBX1, TXNRD2, DGCR8, ZNF74, 
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KLHL22, MED15, SNAP29 e LZTR1 apresentam um rácio de cerca de 1,5, indicando a presença 

de uma cópia em excesso. 

A Paciente 5 tem um filho com duplicação na região cromossómica 22q11.2, sendo que, 

à semelhança da Paciente 4, terá sido indicada para análise com o intuito de averiguar a 

proveniência da anomalia. Como mostra a Figura 31(b), a análise revelou um rácio de 1,5 para 

as sondas específicas para os genes SNRPD3 e SMARCB1, indicando a presença de uma 

duplicação. 

 

Este diagnóstico é importante não só para compreender a origem da duplicação nas 

crianças afetadas que, em ambos os casos, terá sido herdada da mãe, mas também para que estas 

mulheres possam usufruir de um aconselhamento genético apropriado caso decidam ter mais 

filhos, e verificar se existem mais familiares em risco. 

 

Figura 31 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel 250 à (a) Paciente 4 e (b) à Paciente 5. 
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4.2.4 - Discussão do Caso 6 

 O cromossoma 17 é um cromossoma submetacêntrico que contém cerca de 3% de todo 

o DNA de uma célula. A região 17q12, assinalada na Figura 32, é suscetível à ocorrência de 

alterações que podem conduzir a uma patologia (Emsembl, 2017b). 

A Síndrome de Microduplicação 17q12 (ORPHA:261272) é uma doença rara que 

envolve uma duplicação na região cromossómica 17q12, sendo mais frequente entre pacientes 

com atraso mental e epilepsia (Nagamani et al., 2010). 

 

4.2.4.1 - Fenótipo dos indivíduos 

 

 Os pacientes com esta duplicação revelam défice intelectual, atraso no 

desenvolvimento, epilepsia, convulsões, PEA, alterações comportamentais, incluindo 

agressividade e comportamentos auto flagelantes, malformações cerebrais, atresia esofágica, 

anomalias renais e ao nível do trato urinário, anomalias cardíacas e oculares e, por vezes, um 

fenótipo complexo relacionado com inversão do sexo. A Figura 33 mostra dois pacientes com 

esta síndrome (Nagamani et al., 2010; Bierhals et al., 2013; Kamath et al., 2018).  

A manifestação fenotípica é muito variável e a duplicação é frequentemente encontrada 

em pais aparentemente não afetados (Kamath et al., 2018). 

Figura 32 - Ideograma do Cromossoma 17 onde se encontra assinalada a vermelho a região 17q12. Adaptado de 

Adler, 1994. 
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4.2.4.2 - Etiologia da Síndrome 

  

 Esta duplicação é autossómica dominante, sendo que apenas 10% dos casos ocorrem de 

novo, enquanto 90% são herdadas de um progenitor (Mitchel et al., 2016). 

Em pacientes sintomáticos em que a alteração surja de novo, é altamente provável que 

esta se revele patogénica. Mesmo que a duplicação tenha sido herdada de  um progenitor com 

fenótipo normal, não é possível excluir a possibilidade de esta ser patogénica na descendência, 

devido à influência de fatores como alterações epigenéticas, ação de modificadores genéticos, 

diferença no tamanho da duplicação, entre outros (Bierhals et al., 2013; Kamath et al., 2018). 

 

4.2.4.3 – Caso Clínico 

 

O Caso 6 refere-se a um indivíduo do sexo feminino e com 27 anos à data do 

diagnóstico, cujo cariótipo não foi analisado, a partir de agora denominado Paciente 6. Foi 

indicada para análise pois a sua filha possui uma duplicação na região cromossómica 17q12, 

sendo necessário averiguar a proveniência dessa anomalia. 

 a) b) 

Figura 33 - Pacientes com Síndrome da Microduplicação 17q12, onde são evidentes dismorfias faciais 

moderadas, incluindo (a) estrabismo e (b) assimetria facial. Adaptado de Bierhals et al., 2013; Kamath et al., 

2018.  
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O painel 297 revelou a existência de uma microduplicação na região cromossómica 

17q12, compatível com a Síndrome de Microduplicação 17q12. Este resultado está ilustrado na 

Figura 34, onde se observa que as sondas para os genes LHX1, AATF e HNF1B apresentam um 

rácio de aproximadamente 1,5, denunciando a presença de uma cópia em excesso. 

Não existe qualquer informação acerca desta paciente, o que leva a crer que é 

fenotipicamente normal ou que apresente apenas anomalias ligeiras.  

Ainda que este diagnóstico não permita excluir ou avaliar o grau de patogenecidade da 

alteração na filha da paciente, este pode revelar-se importante para o acompanhamento clínico 

da mesma e para o aconselhamento genético adequado a esta paciente em caso de gravidez 

futura. 

 

4.2.5 - Discussão do Caso 7 

 

A Síndrome de Trombocitopenia-Agenesia Radial (ORPHA:3320), ou simplesmente 

Síndrome de TAR é uma doença rara que afeta uma em cada 100 000 pessoas. Pensa-se que é 

uma doença autossómica recessiva e resulta de uma deleção na região cromossómica 1q21.1 

associada à presença de dois SNPs na região não codificante do gene RBM8A, localizado nesta 

região cromossómica  (Manukjan et al., 2017; Miertuš et al., 2020). 

 Uma vez que resulta de CNVs na região 1q21.1, partilha várias características com as 

Síndromes de Microdeleção 1q21.1 e de Microduplicação 1q21.1, incluindo o mecanismo pelo 

qual ocorre a anomalia.  

  Shaw e Oliver foram os primeiros a descrever esta condição em 1959, mas só 10 anos 

depois foi descrito, por Hall e colegas, um grande grupo de pacientes com esta patologia.  (Jana 

et al., 2018). 

 

Figura 34 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel 297 à Paciente 6. 
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4.2.5.1 - Fenótipo dos pacientes 

 

 Esta Síndrome deve o seu nome à duas características fenotípicas que surgem sempre 

como consequência da mesma: a trombocitopenia hipomegacariocítica e a aplasia radial 

bilateral (Jana et al., 2018). 

 A trombocitopenia leva a episódios de sangramento durante os primeiros anos de vida 

dos pacientes, tornando-os mais suscetíveis ao aparecimento de hematomas. Esta constitui 

também a maior causa de morte, devido a hemorragias intracranianas.  (Jana et al., 2018; 

Miertuš et al., 2020).  

Os defeitos nos membros inferiores ocorrem em cerca de 46% dos casos, mas 

manifestam menos severidade do que os defeitos dos membros superiores. As anomalias 

cardíacas, como a Tetralogia de Fallot, surgem em 22% a 33% dos casos (Jana et al., 2018).  

A Figura 35 mostra um paciente com Síndrome de TAR, onde é visível a ausência do 

rádio em ambos os braços e, no caso da Figura 32(a), malformações dos membros (Jana et al., 

2018; Sahu et al., 2019). 

 

 

a) b) 

Figura 35 - Pacientes com Síndrome de TAR, onde é visível a agenesia do rádio. Adaptado de Jana et al., 

2018; Sahu et al., 2019. 
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4.2.5.2 – Caso Clínico 

 

O Caso 7 refere-se a um indivíduo do sexo feminino e com 18 anos à data do 

diagnóstico, cujo cariótipo não foi analisado, a partir de agora denominado Paciente 7. Possui 

um fenótipo indicativo de Síndrome de TAR, pelo que a análise foi feita para corroborar a 

suspeita. 

O painel 297 revelou que as sondas específicas para os genes HFE2, PEX11B e CD160 

apresentam um rácio de apenas 0,5, denunciando a presença de uma deleção na região 

cromossómica 1q21.1, coincidente com a Síndrome de TAR. Este resultado encontra-se 

ilustrado na Figura 36. 

  

O diagnóstico vai permitir um melhor acompanhamento clínico desta paciente, levando 

a cabo intervenções, tais como uma melhoria da estrutura óssea, recorrendo a cirurgias e 

próteses, que ajudarão a melhorar a sua qualidade devida. Se esta situação tivesse sido 

identificada mais cedo, a paciente poderia ter tido acesso a tratamentos direcionados para a sua 

patologia, como a redução dos episódios de sangramento, recorrendo a tratamentos como a 

transfusão de plaquetas (Miertuš et al., 2020). 

 

4.2.6 - Discussão do Caso 8 

 

O cromossoma 16 é um cromossoma submetacêntrico que contém menos de 3% de todo 

o DNA de uma célula. A região 16p11.2, assinalada na Figura 37, é suscetível à ocorrência de 

CNVs possivelmente patológicas (Emsembl, 2017a).  

Figura 36 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel 297 à Paciente 7. 
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A Síndrome de Microdeleção 16p11.2 (ORPHA:261197) é uma anomalia resultante de 

uma deleção na região cromossómica 16p11.2 que afeta cerca de 3 em cada 10 000 pessoas e é 

responsável por 0,6% dos casos de pacientes com PEA. Estima-se que cerca de 71% dos casos 

ocorrem de novo (Hanson et al., 2010, 2015; Niarchou et al., 2019). 

 

4.2.6.1 - Fenótipo dos Pacientes 

 

 Ainda não foi efetuada uma análise extensiva do fenótipo destes pacientes, pelo que não 

existe um conjunto de características que permitam identificar facilmente esta síndrome. Os 

estudos efetuados baseiam-se em amostras constituídas por poucos indivíduos, revisões de 

literatura e questionários médicos. Para uma melhor caracterização dos doentes com a Síndrome 

de Microdeleção 16p11.2, é necessário proceder a estudos mais extensivos e utilizando 

amostras maiores e mais variadas em termos de género, idade e raça  (Steinman et al., 2016). 

É possível identificar diversos problemas neurológicos, atraso no desenvolvimento, 

atraso mental, PEA, obesidade mórbida, problemas de agilidade, hiporreflexia dificuldades de 

linguagem e sintomas psiquiátricos moderados a severos. Dificuldades de aprendizagem 

moderadas podem passar despercebidas. Durante o primeiro ano de vida, em geral, manifestam 

macrocefalia, hipotonia e convulsões. (Hanson et al., 2010, 2015; Niarchou et al., 2019).   

A Figura 38 mostra um paciente com Síndrome da Microdeleção 16p11.2. Apresenta 

hipotelorismo, fissuras palpebrais estreitas, sobrancelhas finas com entalhes laterais, nariz reto, 

pescoço curto e ginecomastia (Barge-Schaapveld et al., 2011).  

 

Figura 37 - Ideograma do Cromossoma 16 onde se encontra assinalada a vermelho a região 16p11.2. Adaptado 

de Adler, 1994. 
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4.2.6.2 – Caso Clínico 

 

O Caso 8 refere-se a um indivíduo do sexo masculino, com o cariótipo 46,XY e com 3 

anos à data do diagnóstico, a partir de agora denominado Paciente 8. Possui atraso global do 

desenvolvimento psicomotor, dismorfia craniofacial ligeira e tosse crónica, o que levou o 

clínico a solicitar uma análise por MLPA.  

O painel 245 mostrou-se normal, enquanto o painel 297 revelou que as sondas 

específicas para os genes MAZ, MVP, HIRIP3, DOC2A e MAPK3 surgem apenas numa única 

cópia, apresentando um rácio de 0,5. Este resultado é coincidente com a Síndrome de 

Microdeleção 16p11.2 e encontra-se ilustrado na Figura 39. 

 

Figura 38 - Paciente com Síndrome de Microdeleção 16p11.2, sendo visíveis algumas dismorfias faciais. 

Adaptado de Barge-Schaapveld et al., 2011. 

Figura 39 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel 297 ao Paciente 8. 
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O diagnóstico desta anomalia poderá ajudar a família do paciente a compreender os 

problemas mentais que a criança enfrenta, bem como todas as dificuldades motoras associadas, 

permitindo integrá-la numa comunidade que enfrenta as mesmas dificuldades. Além disso, o 

diagnóstico permite direcionar o paciente para um tratamento adequado às suas necessidades e 

que lhe permitirá ter uma evolução mais favorável e uma melhor qualidade de vida. 

 

4.2.7 - Discussão do Caso 9 

 

 O cromossoma 5 é um autossoma, submetacêntrico, e é o quinto maior cromossoma 

humano, representando cerca de 6% do DNA total. Ainda assim, este cromossoma possui baixa 

densidade de genes, uma vez que abundam regiões não codificantes (Mandal and Robertson, 

2019).  

A Síndrome de Cri-du-Chat (ORPHA:281) foi descrita pela primeira vez em 1963 por 

Lejeune e colegas. É provocada por uma deleção na região terminal do braço p do cromossoma 

5, assinalada na Figura 40. Estima-se que afete entre uma em cada 15 000 a uma em cada 50 000 

recém-nascidos, sendo responsável por 1,5 em cada 1000 casos de deficiência intelectual 

(Alkaya, Karaman and Tüysüz, 2020).  

 

4.2.7.1 - Fenótipo dos Pacientes 

  

 A Síndrome Cri-du-Chat está bem definida a nível clínico. Na altura do nascimento, 

estes pacientes destacam-se imediatamente pelo seu choro de som agudo, semelhante ao miar 

de um gato, característica que levou à atribuição do nome desta patologia. Geralmente, 

apresentam baixo peso e microcefalia. Com o passar dos anos, vão demonstrando atraso no 

desenvolvimento, atraso motor severo e diversas dismorfias faciais, como epicanto, pálpebras 

Figura 40 - Ideograma do Cromossoma 5. A seta assinala a região terminal do cromossoma, onde ocorre a deleção 

responsável pela Síndrome Cri-du-Chat. Adaptado de Adler, 1994. 
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descaídas, hipertelorismo e retromicrognatia. Surgem também complicações a nível cardíaco, 

neurológico, urinário, gastrointestinal e ocular (Alkaya, Karaman and Tüysüz, 2020).  

A hiperatividade está presente em 50% dos casos e surge muitas vezes associada a 

agressividade. Os paciente também podem demostrar comportamento auto-flagelantes, 

comportamentos repetitivos, obsessão por certos objetos, teimosia e falta de coordenação 

exagerados e hipersensibilidade a estímulos sensitivos, especialmente ao som (Cornish and 

Cross, 1996; Cerruti Mainardi, 2006). 

Muitas mortes neonatais devem-se a asfixia e dificuldade de sucção, devido à 

malformação da laringe e do epiglote. Estas crianças possuem uma elevada taxa de infeções 

respiratórias e intestinais, ainda que não ainda não tenha sido reportada uma sensibilidade 

acrescida. Após sobreviverem aos primeiros anos de vida, os mais críticos, a esperança média 

de vida destes pacientes é semelhante à das pessoas não portadoras da patologia. (Cerruti 

Mainardi, 2006).  

A Figura 41 mostra um paciente com Síndrome Cri-du-Chat aos 8 meses e aos 4 anos 

de idade. As dismorfias faciais são visíveis, especialmente nos olhos, sendo de notar o epicanto 

e as pálpebras descaídas (Cerruti Mainardi, 2006). 

 

 

Figura 41 - Paciente com Síndrome Cri-du-Chat aos (a) 8 meses e aos (b) 4 anos de idade. Adaptado de Cerruti 

Mainardi, 2006. 
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4.2.7.2 - Etiologia da Síndrome 

  

 Esta patologia deve-se à ocorrência de uma deleção, cujo tamanho varia entre 560 Kb a 

40 Mb, na região terminal do braço p do cromossoma 5. Acredita-se que quanto maior for a 

deleção, mais severo será o fenótipo do indivíduo afetado (Cerruti Mainardi, 2006). 

A variabilidade fenotípica poderá estar associada à existência de regiões críticas, sendo 

elas a região 5p15.2, relacionada com a deficiência intelectual, a microcefalia e as dismorfias 

faciais, e a região 5p15.3, associada ao choro característico e posterior dificuldade de 

linguagem. Quando a deleção não envolve estas regiões críticas, pode não se verificar o choro 

semelhante a um miado, enquanto pequenas deleções terminais na região 5p15.3 tendem a 

conduzir a um fenótipo menos severo. (Alkaya, Karaman and Tüysüz, 2020). 

 A maioria dos casos ocorre de novo, enquanto as translocações parentais são 

responsáveis por 10% a 15% das situações. Em situações muito raras, a anomalia pode estar 

presente sob a forma de mosaico no paciente, ou resultar da presença de mosaicismo nas 

gónadas dos progenitores (Alkaya, Karaman and Tüysüz, 2020).  

 

4.2.7.3 – Caso Clínico 

 

O Caso 9 refere-se a um indivíduo do sexo feminino, recém-nascido à data do 

diagnóstico, a partir de agora denominado Paciente 9. O seu choro faz lembrar o miado de um 

gato, sintoma indicativo da Síndrome Cri-du-Chat. Foi solicitada uma análise do cariótipo, que 

revelou a presença de uma anomalia no braço p do cromossoma 5. O cariótipo foi indicado 

como 46,XX,del(5)(p15.32), porém, tratando-se de uma anomalia no limite da resolução da 

citogenética convencional, realizou-se a análise por MLPA com o intuito de confirmar o 

diagnóstico.  

O resultado obtido pelo painel 245 confirmou o diagnóstico indicado pela análise do 

cariótipo, revelando um rácio de 0,5 para a sonda específica para o gene TERT, indicando uma 

deleção na região cromossómica 5p15.33. Este resultado é coincidente com a Síndrome Cri-

du-Chat e encontra-se ilustrado na Figura 42. 
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Tratando-se de uma deleção muito pequena na região terminal de 5p15.3, esta criança 

poderá apresentar um fenótipo pouco severo. Caso sobreviva aos primeiros anos de vida e tenha 

um acompanhamento adequado, poderá viver uma vida longa e com o conforto que a medicina 

e o ambiente familiar lhe poderem proporcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Resultado da análise por MLPA utilizando o painel 245 à Paciente 9. 
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Capítulo 5 – Considerações Finais 

 O genoma humano está constantemente a sofrer mutações que podem conduzir a 

rearranjos como deleções, duplicações, inserções e inversões. Alguns destes rearranjos são 

passíveis de alterar o número de cópias de um ou mais genes, interromper sequências 

codificantes, criar genes de fusão e outras anomalias que podem revelar-se patogénicas para os 

indivíduos portadores.  

Desde que o ser humano é capaz de identificar e analisar os cromossomas, a sua estrutura 

e número, que a análise do cariótipo é um elemento fulcral na identificação e diagnóstico de 

anomalias. Com o passar dos anos, verificou-se que esta análise não seria suficiente para 

explicar todas as anomalias genéticas com as quais nos deparamos, uma vez que esta depende 

da capacidade de resolução do olho humano, em conjunto com um microscópio ótico, sendo 

que muitas alterações acabavam por não ser identificadas. 

 Assim, surgiu a necessidade de desenvolver técnicas moleculares, capazes de detetar 

anomalias mais pequenas, até então impossíveis de identificar. A combinação da técnica 

convencional de análise do cariótipo com as novas técnicas moleculares resultou numa grande 

evolução na área da citogenética, potenciando a identificação e descrição de diversas patologias, 

bem como o desenvolvimento de possíveis opções terapêuticas. 

Ao longo do estágio na Unidade de Citogenética do Centro de Genética Médica Jacinto 

Magalhães (CGM/CHUP), foi aprofundado o conhecimento acerca do fundamento e execução 

da Técnica de Citogenética Convencional e das técnicas moleculares Fluorescent in situ 

Hybridization e Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplication. 

Foi-me possível acompanhar todo o processo de manipulação de amostras de sangue 

periférico e provenientes de uma colheita pré-natal e, mais tarde, realizar todo o processo de 

forma autónoma, no que respeita as amostras de sangue. Aprofundei o meu conhecimento 

acerca das diferentes técnicas de bandeamento e das anomalias citogenéticas que podem estar 

presentes no genoma humano. Tive ainda a possibilidade de trabalhar com diversos 

equipamentos, como o bio-robô utilizado para efetuar a extração de DNA, o termociclador 

utilizado na técnica MLPA, o microscópio e os sistemas de análise de imagem especializados 

em análise citogenética. Tudo isto me muniu das ferramentas necessárias para trabalhar de 

forma eficiente em laboratório, especialmente no âmbito da citogenética.   

Ao analisar os resultados obtidos, conclui-se que as técnicas moleculares se revelaram 

úteis na medida em que permitem efetuar um diagnóstico mais completo e fiável. A técnica 
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utilizada em cada situação dependeu do quadro clínico apresentado, sendo necessário averiguar 

qual a técnica que providenciaria melhores resultados.  

A técnica FISH é a mais específica e requer conhecimento prévio da anomalia de 

interesse, sendo útil para confirmar ou descartar a sua presença, bem como localizar 

cromossomicamente algumas alterações. Requer microscopia de fluorescência e amostras com 

qualidade. Além disso, não permite identificar alterações intracromossómicas.  

A técnica MLPA, tratando-se de um método semi-quantitativo, não permite identificar 

alterações equilibradas. Porém, trata-se de uma metodologia adequada a análise de várias 

amostras em simultâneo e de várias regiões cromossómicas em cada amostra, tendo uma ótima 

relação custo-eficiência.   

Das nove anomalias identificadas pela análise por MLPA, apenas uma seria identificada 

pela análise do cariótipo. Assim, é possível concluir que a análise por MLPA permite a deteção 

e confirmação da presença de pequenas anomalias cromossómicas que resultam na alteração do 

número de cópias normal de um dado gene, que não poderiam ser identificadas recorrendo ao 

método convencional. 

Apesar de todas as vantagens que as técnicas moleculares possam apresentar, nenhuma 

poderá substituir a análise convencional do cariótipo, devendo antes servir como técnicas 

complementares, que permitam obter mais informação acerca do genoma dos pacientes, 

conduzindo a um diagnóstico e posterior acompanhamento clínico verosímil e adequado às 

necessidades individuais de cada um.  

Nada poderá substituir a capacidade única de saber identificar todos os cromossomas de 

um dado indivíduo, organizá-los e averiguar a sua integridade e o seu número. A capacidade de 

perceber quais os rearranjos envolvidos numa dada alteração estrutural e de identificar, 

imediatamente e com certeza, a presença de anomalias numéricas. Independentemente da 

evolução e do surgimento de novas técnicas moleculares, a técnica convencional será a que 

sempre nos providenciará uma análise global, imediata e menos dispendiosa do genoma de cada 

indivíduo.  

Muitas vezes, a indicação clínica recebida permite imediatamente suspeitar de uma 

determinada anomalia, uma vez que a identificação de determinado conjunto de características 

fenotípicas permitem identificar uma determinada anomalia, previamente descrita. Porém, 

certas anomalias conduzem a um fenótipo complexo e muito variável, ou muito semelhante ao 

que se verifica na presença de anomalias distintas, sendo difícil inferir imediatamente qual a 

alteração que poderá estar em causa.  
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Assim, é fulcral que se realizem mais estudos acerca das anomalias genéticas aqui 

mencionadas, sobretudo as identificadas por MLPA, uma vez constituem patologias pouco 

descritas na literatura, o que pode atrasar o diagnóstico dos pacientes, levando a um 

acompanhamento inadequado que resulta num decréscimo da sua qualidade de vida. É também 

importante que se defina a relação entre o genótipo e o fenótipo destes pacientes, na tentativa 

de desenvolver intervenções terapêuticas específicas e eficientes.  

O trabalho desenvolvido durante este estágio terá contribuído para esta caraterização, 

sendo um acréscimo de valor para os estudos já realizados acerca da prevalência e 

sintomatologia associada às síndromes aqui mencionadas.  

O diagnóstico citogenético é também de extrema importância no que toca ao diagnóstico 

pré-natal, uma vez que tem influência na decisão da progressão ou interrupção de uma gravidez. 

Além disso, mune os clínicos e os pacientes de informação que poderá ser relevante no âmbito 

do aconselhamento genético, expandido as possibilidades de casais que até então tinham grande 

dificuldade em procriar ou cuja descendência apresenta uma dada anomalia cromossómica.  

A oportunidade de trabalhar com toda a equipa do Centro de Genética Médica Jacinto 

Magalhães, em particular com a equipa da Unidade de Citogenética, foi um privilégio. Foi 

muito importante poder aprender com uma equipa tão dedicada, responsável e que se destaca 

pela sua excelência. Esta experiência muniu-me do conhecimento e do gosto que eu procurava 

para a minha carreira, sendo que espero que o diagnóstico citogenético faça parte dela.  
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