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Descrição do caso
❖Sexo feminino
❖05 anos e 06 meses de idade
❖Filha de pais não consanguíneos

Conclusão

❖Diagnóstico fenotípico de
trissomia do 21 ao nascimento
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Em acompanhamento multidisciplinar
com pediatra, terapia ocupacional,
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