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Relevância 

 

«« Enormes efeitos sociais 

 

«« Presente em 1 a 3% da população 

 

«« Conhecimento muito limitado das suas causas 

 

«« Diagnóstico etiológico possível em <50% dos casos 

 

«« Proporção entre factores exógenos / genéticos muito 
variável 

 

 

 



Definição 

 OMS 

 
 Intellectual disability (ID) is a disorder defined by the 

presence of incomplete or arrested mental 
development, principally characterized by the 
deterioration of concrete functions at each stage of 
development and that contribute to the overall level of 
intelligence, such as cognitive, language, motor and 
socialization functions; in this anomaly, adaptation to 
the environment is always affected. For ID, scores for 
intellectual development levels must be determined 
based on all of the available information, including 
clinical signs, adaptive behavior in the cultural medium 
of the individual and psychometric findings. 
 



Definição 

 American Association on Intelectual and 
Developmental Disabilities 
 
 duas ou mais áreas 

 Comunicação 

 Higiene pessoal 

 Vida doméstica 

 Competências sociais 

 Integração na comunidade 

 Autonomia 

 Saúde e segurança 

 Capacidade académica funcional 

 Tempo de lazer 

 Tempo de trabalho 

 

 
 



Etiologia 

 Doenças cromossómicas ou monogénicas 

 Trissomia 21, … 

 Síndrome de X-Frágil, … 

 Factores adquiridos 

 Pré-natal 

 Exposição fetal ao valproato, ao etanol, … 

 Diabetes materna mal controlada, infecção a CMV, … 

 Peri-natal 

 Sofrimento fetal agudo por anóxia 

 Pós-natal 

 Infecciosa (meningite, encefalite), traumática 

 



Etiologia 

 Factores socioculturais 

 A pobreza está associada a exposição a uma grande 

variedade de factores nocivos ambientais e psicosociais 

 As pessoas com deficiência intelectual correm um risco 

significativo de futura carência económica 

 Relações estreitas com 

 Baixo nível de estimulação e instrução 

 Maus tratos infantis 

 Instabilidade familiar 

 Negligentes cuidados de saúde pré, peri e pós natais 

 Múltiplos e inadequados cuidadores das crianças 

 Maternidade na adolescência 

 



Gravidade 

 Escalas 
 QI; Wechsler Intelligence Scale for Children 1949, …, 2003 

 95% - 70 a 130 

 Griffiths Mental Developmental scales 

 

 

 

 

Ligeiro Moderado Grave Muito grave 

f 75 a 90% 10 a 25% 10 a 25% 10 a 25% 

QI 50 a 70 35 a 49 20 a 34 < 20 

3º a 6º ano da 

escola 

Saúde e 

segurança 

Cuidados 

frequentes 

Cuidados 

contínuados 

Autonomia 

possível 

Ambiente 

protegido 

Pode aprender 

rotinas diárias 

Pode responder 

a estímulos 



Doenças cromossómicas ou 

monogénicas 

 Cromossómicas 

 10 a 20% dos casos 

 Numéricas 

 Trissomia 21 

 Síndrome de cat-eye 

 Síndrome de triplo X 

 … 

 Estruturais 

 Del 22q11.2 

 Síndrome de Williams 

 … 

 

 

 

 

 

 Monogénicas 

 ~ 50%? dos casos 

 Autossómica dominante 

 Distrofia miotónica 

 … 

 Autossómica recessivo 

 S. de Smith-Lemli-Optiz 

 … 

 Ligada ao X 

 S. de Simpson-Golabi-Behmel 

 … 

 

 

 

 

 



Doenças cromossómicas ou 

monogénicas – síndromes com d.i. 



Doenças monogénicas  



Abordagem diagnóstica 

 História Clínica 

 História familiar 

 Gestação 

 Parto 

 Outras anomalias 

 Exame objectivo 

 Fotografia de eventuais dismorfismos 

 Observação dos pais 

 

 

 



Hipótese de diagnóstico? 

 Sim! 

 Gestalt; forte suspeita – Pedir o estudo específico 

 Citogenético, molecular, bioquímico … 

 Sugestiva de d. neurológica/metabólica 

 Avaliação em consulta de neuropediatria… 

 Avaliação em consulta de doenças metabólicas… 

 Sugestiva de transmissão autossómica recessiva 

ou então ligada ao X 

 

 

 

 



Gestalt – síndrome de Williams 

 Ponte nasal baixa com ponta bolbosa 

 Boca grande com lábio inferior largo e invertido 

 Bochechas cheias e ligeiramente descaídas 

 Edema peri-orbitário 

 Epicanto e iris estrelada 

 Microdelecção 7q11.23 (FISH/MLPA) 



Gestalt – síndrome de Williams 

 Estenose aórtica supravalvular 

 ADPM com contrastantes boas capacidades verbais 

 Comportamento hiper-social com óptima interacção 

 Sensíbilidade distintiva ao som 

 Estenose da artéria renal 

 Hipercalcemia 

 



Gestalt – síndrome de Kabuki 

 Eversão da palpebra inferior, longas fendas palpebrais, sobrancelhas arqueadas, escleras 
azuladas 

 Ponta nasal deprimida 

 Fenda labial / palatina, dentes espaçados, hipodontia 

 Pavilhões proeminentes com fístula pré-auricular 

 Transmissão autossómica dominante, mutação em KMT2D (70%) ou XL em KDM6A (10%) 



Gestalt – síndrome de Kabuki 
   Anomalias vertebrais 

 Fetal pads 

 Braquidactilia 

 Clinodactilia 5os 

 Anomalias vertebrais 

 Baixa estatura de inicio pós-
natal 

 ADPM ligeiro a moderado 

 

 



Gestalt – del 22q11.2 

 Ponte nasal proeminente 

 Fenda palatina/ labiopalatina, incompetência faríngea 

 Malares planos 

 Ptose, hipertelorismo e epicanto 

 ADPM frequente 

 1:2.000-4.000! 

 Microdelecção 22q11.2 (FISH/MLPA) 



Gestalt – del 22q11.2 

 Anomalia conotroncal 
 Troncos arteriosus 

 Tetralogia de Fallot 

 VSD 

 Deficiência imunitária 
 Hipoplasia/aplasia timo 

 Hipocalcemia neonatal 



Gestalt – distrofia miotónica tipo 1 

 Ligeira 
 Hipotonia facial, cataratas 

 Clássica 
 Fraqueza muscular, miotonia, cataratas, anomalias condução cardíaca 

 Congénita 
 Hipotonia grave com falência respiratória congénita e morte neonatal frequente  

 Antecipação 

 Autossómica dominante, mutação dinâmica no gene DMPK 



Gestalt – S. de Smith-Lemli-Optiz 

 Microcefalia, narinas antevertidas, fenda palatina ou úvula bífida, 
polidactilia pós-axial, sindactilia 2-3 pés 

 Anomalias genitais (micropénis, hipospadias, genitalia ambigua) 

 Anomalias cardíacas (ASD, VSD, canal AV), gastro-intestinais, ou do 
encéfalo (agenesia/hipoplasia do corpo caloso, holoprosencefalia) 

 Baixa estatura 

 Deficiência intelectual moderada a grave, autismo, hiperactividade, 
auto-agressão, insónia 

 Autossómica recessiva, mutação no gene DHCR7  



Gestalt – S. de Simpson- 

-Golabi-Behmel 

 Macrossomia pré e pós natal 

 Boca grande, lábio inferior 
evertido, mandíbula grande, 
face quadrada 

 Organomegalia 
 macroglossia 

 nefromegalia 

 hepatomegalia 

 Risco acrescido de neoplasias 
 Willms 

 Hepatoblastoma 

 Meduloblastoma 

 Mamilos supranumerários, 
anomalias esqueléticas 

 D. i. ligeira a moderada 

 Ligada ao X, mutação no 
gene GPC3 



Hipótese de diagnóstico? – sim; clínica 

sugestiva de doença metabólica 
 RCIU/ Atraso de crescimento 

 Convulsões / Episódios paroxísticos 

 Alteração do exame neurológico (ex. ataxia) 

 Anomalias oftálmológicas 

  Sonolência/ vómitos recorrentes 

 Aparência grosseira 

 Anomalias ósseas 

 Aracnodactilia 

 Anomalias cutâneas ou dos fâneros 

 Anomalias da diferenciação sexual 

 Surdez de etiologia desconhecida 

 Cheiro peculiar 

 Envolvimento multissistémico / regressão 

 Carácter progressivo ou por surtos 
 



Hipótese de diagnóstico? – sim; 

padrão familiar sugestivo AR 

 Sequenciação completa do exoma 



Hipótese de diagnóstico? – sim; 

padrão familiar sugestivo XL 

 Sequenciação completa do exoma 



Sequenciação completa do exoma 



Hipótese de diagnóstico? 

 Não. 

 Estudo cromossómico em array 

 Resolução efectiva 100 a 1.000 x melhor do que a 

do cariótipo 

 

 

 

 



Hipótese de diagnóstico? 

 Não. 

 Estudo do caso 

 Consulta de bases de dados 

 London Medical Databases 

 (http://www.lmdatabases.com/) 

 The Phenomizer 

(http://compbio.charite.de/phenomizer/ 

 SimulConsult 

(http://www.simulconsult.com/) 

 Discussão com os colegas 

 

 

 



Hipótese de diagnóstico? 

 Não. 

….  

 Estudo cromossómico em array conclusivo 

 Diagnóstico etiológico (10 a 20%) 

 

 Estudo cromossómico em array inconclusivo 

 Ponderar excluir síndrome de X-Frágil 

 Reavaliação posterior 

 Ponderação de sequenciação completa do exoma 

 Avaliação de risco empírica 

 

 

 



Risco empírico, QI < 50 

 

 

 

 

 

 

Casos afectados Indivíduo em risco Risco 

Caso isolado Irmão(a) 1 em 35 

Dois irmãos(ãs) Irmão(a) 1 em 4 

Caso isolado, pais consanguíneos Irmão 1 em 7 

Homem afectado e tio materno afectado Irmão rapaz 1 em 2 (XL) 

Irmã <3% 

Um progenitor afectado Filho(a) 1 em 10 

Um progenitor e um filho afectado Filho(a) 1 em 5 

Ambos os progenitores afectados Flho(a) 1 em 2 



Diagnóstico clínico com confirmação 

molecular 
 

 Diagnóstico genético pré-implantação (DGPI) 

 …. 

 

 

 Diagnóstico Pré-natal 

 …. 

 

 



Num futuro próximo…. 

 Diagnostic Exome Sequencing in Persons with Severe Intellectual 
Disability 
 Joep de Ligt, M.Sc., Marjolein H. Willemsen, M.D., Bregje W.M. van Bon, M.D., Ph.D., Tjitske 

Kleefstra, M.D., Ph.D., Helger G. Yntema, Ph.D., Thessa Kroes, B.Sc., Anneke T. Vulto-van 
Silfhout, M.D., David A. Koolen, M.D., Ph.D., Petra de Vries, B.Sc., Christian Gilissen, Ph.D., 
Marisol del Rosario, B.Sc., Alexander Hoischen, Ph.D., Hans Scheffer, Ph.D., Bert B.A. de 
Vries, M.D., Ph.D., Han G. Brunner, M.D., Ph.D., Joris A. Veltman, Ph.D., and Lisenka E.L.M. 
Vissers, Ph.D. 

 N Engl J Med 2012; 367:1921-1929 November 15, 2012 

 We identified 79 de novo mutations in 53 of 100 patients. A total of 10 de novo mutations and 
3 X-linked (maternally inherited) mutations that had been previously predicted to compromise 
the function of known intellectual-disability genes were found in 13 patients. Potentially 
causative de novo mutations in novel candidate genes were detected in 22 patients. 

 

 Detection of copy number variants in whole exome sequencing data in routine 
genome diagnostics 
 N. de Leeuw, J. Y. Hehir-Kwa, D. Lugtenberg, M. del Rosario, J. de Ligt, R. Pfundt Dept 

Human Genetics, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, Netherlands. 

 ASHG, October 22-26, 2013 

 We show that WES can be successfully used to efficiently reach a diagnosis in a patient by 
analysing both SNVs as well as CNVs, making WES a suitable approach as a first tier 
diagnostic test for patients with ID and/or congenital anomalies. 

 

 


