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RESUMO 

 

Honjo, RS. Detecção da microdeleção 7q11.23 por MLPA® e estudo clínico 
dos pacientes com síndrome de Williams-Beuren [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.  
 
INTRODUÇÃO: A síndrome de Williams-Beuren (SWB) é uma doença 
genética causada por uma microdeleção na região 7q11.23 e caracterizada 
por dismorfismos faciais típicos, deficiência intelectual, comportamento 
hipersociável, cardiopatia congênita, principalmente a estenose aórtica 
supravalvar (EASV), e outras malformações variáveis. MÉTODOS: Foram 
avaliados 65 pacientes (40 do sexo masculino, 25 do sexo feminino), com 
idades entre 2 e 59 anos (mediana = 14 anos), com características clínicas 
sugestivas de SWB. Todos os pacientes eram filhos de pais normais. A 
técnica de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification® (MLPA®) foi 
usada com kit específico com sondas da região da SWB (MRC Holland). As 
sondas foram hibridadas ao DNA e os fragmentos ligados foram 
amplificados por PCR e analisados com software específico. RESULTADOS: 
A deleção de todas as sondas da região 7q11.23 testadas foi detectada por 
MLPA® em 55/65 pacientes. Um caso de deleção atípica, ou seja, menor 
que 1,5 Mb, foi observada em um paciente com quadro clínico parcial da 
síndrome. Os nove pacientes sem deleção tinham um diagnóstico clínico 
duvidoso da SWB. Dois pacientes tiveram MLPA® positivo para SWB 
embora apresentassem resultados de FISH negativos. Os achados clínicos 
dos pacientes com deleção típica foram: fácies típica (98,2%), atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor (98,2%), comportamento hipersociável 
(94,5%), hiperacusia (94,5%) e cardiopatia (81,8%). Dentre os pacientes 
com cardiopatia, 42,2%	  apresentavam EASV (isolada ou associada a outras 
anomalias cardíacas), 26,7% apresentavam estenose pulmonar e 31,1% 
apresentavam outras cardiopatias isoladas ou em associação. Outros 
achados dos pacientes com deleção foram: anormalidades geniturinárias 
(85,4%), escoliose (56,4%), baixa estatura (43,6%), hérnias inguinais e/ou 
umbilicais (36,4%), hipertensão arterial (36,4%, com 20% destes 
apresentando estenose de artérias renais), estrabismo (34,5%), microcefalia 
(30,9%), sinostose radioulnar (10,9%), hipotireoidismo (14,5%) e 
hipotireoidismo subclínico (7,3%). Hipercalcemia foi detectada em um 
paciente apenas. Outros dois pacientes apresentaram nefrocalcinose e um 
paciente apresentou hipercalciúria, com níveis de cálcio sérico normais. Três 
pacientes adolescentes foram a óbito por causas cardiovasculares, incluindo 
um caso de óbito após transplante cardíaco. CONCLUSÕES: A técnica de 
MLPA® foi eficaz na detecção da microdeleção na região 7q11.23 
possibilitando a confirmação diagnóstica da SWB em 84,6% dos pacientes 
estudados. Além disso, foi possível detectar uma deleção menor atípica em 
um paciente com fenótipo parcial e confirmar o diagnóstico em dois 
pacientes com quadro clínico típico de SWB e resultados de FISH negativos.  



Portanto, o MLPA® constitui-se um método promissor na investigação 
diagnóstica da SWB. Por ser uma doença multissistêmica, a SWB exige 
cuidados multidisciplinares e acompanhamento específico a fim de se 
prevenir complicações. 
 
Descritores: Síndrome de Williams, Elastina, Estenose aórtica supravalvular, 
Biologia molecular, Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification®. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Honjo, RS. Detection of the microdeletion 7q11.23 by MLPA® and clinical 
study of patients with Williams-Beuren syndrome [thesis]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.  
 

INTRODUCTION: Williams-Beuren syndrome (WBS) is a genetic disorder 
caused by a microdeletion in 7q11.23 region. It is characterized by typical 
facial dysmorphisms, mental retardation, hipersociable behavior, congenital 
heart disease, mainly supravalvular aortic stenosis (SVAS), and other 
variable congenital malformations. METHODS: 65 patients (40 males, 25 
females), aged 2-59 years old (median = 14 years old), with clinical 
characteristics suggesting WBS, were evaluated. All patients had normal 
parents. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification® (MLPA®) was 
performed with a kit with probes in WBS region (MRC Holland). The probes 
were hybridized to the DNA and the ligated fragments were amplified by PCR 
and analyzed with specific software. RESULTS: The deletion for all tested 
probes in the 7q11.23 region was detected by MLPA® in 55/65 patients. One 
case of atypical deletion, smaller than 1.5 Mb, was observed in one patient 
with partial clinical picture of the syndrome. The nine patients without the 
deletion did not have a definitive clinical diagnosis of WBS. Two patients had 
positive MLPA® results even though they had negative FISH for WBS. The 
clinical characteristics of the patients with the typical deletion were: typical 
facies (98.2%), neuropsicomotor delay (98.2%), hypersociable behavior 
(94.5%), hyperacusis (94.5%) and congenital heart disease (81.8%). Among 
the patients with cardiac abnormalities, 42.2% had SVAS (isolated or not), 
26.7% had pulmonary valve stenosis and 31.1% had other cardiac anomalies 
(isolated or grouped). Other findings in patients with deletion comprised: 
genitourinary abnormalities (85.4%), scoliosis (56.4%), short stature (43.6%), 
inguinal and/or umbilical hernias (36.4%), arterial hypertension (36.4%, with 
20% of these presenting renal arteries stenosis), strabismus (34.5%), 
microcephaly (30.9%), radioulnar synostosis (10.9%), hypothyroidism 
(14.5%), and subclinical hypothyroidism (7.3%). Hypercalcaemia was 
detected in only one patient. Two other patients had nephrocalcinosis and 
one patient had hypercalciuria, with normal serum calcium levels. Three 
adolescents died due to cardiovascular problems, including one case that 
died after a cardiac transplantation. CONCLUSIONS: MLPA® was effective 
to detect the microdeletion in 7q11.23 region confirming the diagnosis of 
WBS in 84.6% of the patients. It was also possible to detect a small atypical 
deletion in one patient with partial phenotype and confirm the diagnosis in 
two patients with typical clinical characteristics of WBS and negative FISH 
results. Thus, MLPA® is a promising method in the diagnostic investigation 
of WBS. WBS is a multisystemic disorder and therefore requires 
multidisciplinary care and specific follow-up in order to prevent complications.



 
Descriptors: Williams Syndrome; Elastin; Aortic Stenosis, Supravalvular; 
Molecular Biology; Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Aspectos históricos e epidemiologia da síndrome de Williams-

Beuren 

 

 

        A síndrome de Williams-Beuren (SWB), também conhecida como 

síndrome de Williams, é uma doença genética que foi descrita por Williams 

et al., em 1961, em quatro pacientes com estenose aórtica supravalvar 

(EASV), deficiência intelectual e características faciais peculiares, sugerindo 

representar uma nova síndrome. No ano seguinte, Beuren et al. (1962) 

descreveram mais pacientes com quadro clínico semelhante ao relatado por 

Williams et al., além de mencionarem um aspecto comportamental comum a 

esses pacientes – um comportamento “amigável”. Em 1963, Black e Carter 

chamaram a atenção da comunidade científica que os casos dismórficos 

descritos com EASV por Williams et al. e Beuren et al., em 1961 e 1962 

respectivamente, assemelhavam-se muito no aspecto das características 

faciais de um outro grupo de pacientes, descritos inicialmente por Fanconi et 

al. em 1952 e Schlesinger et al. em 1956. Esses autores haviam descrito o 

quadro de crianças com hipercalcemia, baixa estatura e malformações 

congênitas variáveis, incluindo dismorfismos faciais e sopro cardíaco em 

algumas. Em 1964, Beuren et al. (1964) reportaram 10 pacientes com 

EASV, características faciais similares, deficiência intelectual e 
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malformações dentárias. Sete dos 10 pacientes apresentavam estenose 

pulmonar periférica bilateral.  

        Com o crescente reconhecimento de pacientes com as manifestações 

da síndrome e semelhanças faciais, o espectro fenotípico da SWB começou 

a ser delineado. Jones e Smith (1975) analisaram 19 pacientes e 

constataram que as características mais consistentes eram: déficit de 

crescimento, microcefalia leve, deficiência intelectual e dismorfismos faciais. 

Em 1990, Morris e Carey descreveram três “novos” sinais diagnósticos da 

SWB: pregas sacrais incomuns, nevus flammeus na região dorsal e 

limitação à supinação, o que pode ser explicado pelo achado de sinostose 

radioulnar em alguns pacientes (Bzduch et al., 1988; Charvat et al., 1991; 

Pankau et al., 1993). Ao longo dos anos, os pacientes com SWB podem 

desenvolver uma postura com ombros caídos, lordose lombar acentuada, 

(Donnai e Karmiloff-Smith, 2000) além de contraturas em outras 

articulações, como quadris, joelhos, cotovelos, quirodáctilos e punhos 

(Kaplan et al., 1989). Morris (2010) mais recentemente descreveu o fenótipo 

da SWB como sendo caracterizado por características faciais dismórficas, 

deficiência intelectual, arteriopatia relacionada à elastina, baixa estatura, 

anormalidades do tecido conjuntivo, hipercalcemia infantil e um perfil 

cognitivo e de personalidade próprios da síndrome.  

        O Comitê de Genética da Academia Americana de Pediatria apresentou 

em uma publicação em 2001 um escore com critérios clínicos para a SWB, o 

qual foi baseado em um estudo de 107 pacientes avaliados por um grupo de 
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especialistas. Um escore maior ou igual a 3 indica a realização de exame 

confirmatório (American Academy of Pediatrics, 2001).  

        A incidência da SWB é estimada em 1:20.000 nascidos vivos (Meyer-

Lindenberg et al., 2006); alguns autores referem uma prevalência de até 

1:7.500 (Stromme et al., 2002). 

 

 

1.2. Características clínicas 

 

 

        A SWB é caracterizada por: 

• Achados craniofaciais típicos: fronte ampla, alargamento medial 

das sobrancelhas, um aspecto de edema periorbitário, estrabismo, 

ponte nasal achatada, hipoplasia malar, bochechas e lábios 

volumosos, filtro nasolabial longo e suavemente marcado (Dupont et 

al., 1970; Jones e Smith, 1975; Burn, 1986; Donnai e Karmiloff-Smith, 

2000). Em muitos adultos cabelos grisalhos podem surgir 

precocemente (Donnai e Karmiloff-Smith, 2000) e a face vai se 

tornando mais alongada e menos típica com a idade (Burn, 1986). 

• Anormalidades do crescimento: crescimento intrauterino restrito 

ocorre em 35% das meninas e 22% dos meninos, com crescimento 

pós-natal deficiente nos primeiros dois anos de vida (Pankau et al., 

1992). A baixa estatura é uma característica comum da síndrome: 30 

a 40% dos pacientes têm estatura abaixo do terceiro percentil das 
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curvas de crescimento padrão (Francke, 1999). Nogueira et al. (2011) 

estudaram o crescimento de 17 pacientes brasileiros e concluíram 

que a baixa estatura é uma característica intrínseca da SWB e pode 

ser agravada nos primeiros anos de vida pelos problemas de 

alimentação. Há na literatura um caso de paciente com SWB e 

deficiência de hormônio do crescimento, com sucesso observado da 

terapia de substituição desse hormônio (Kuijpers et al., 1999). Partsch 

et al. (1999) observaram que ocorre um estirão puberal prematuro e 

abreviado em ambos os sexos, o que poderia contribuir para a baixa 

estatura final observada de 152,4 ± 5,7 cm em mulheres (n = 38 

pacientes) e 165,2 ± 10,9 cm em homens (n = 43 pacientes).  

• Alterações cardiovasculares: estão presentes em cerca de 75% 

dos pacientes com SWB (Burn, 1986; Donnai e Karmiloff-Smith, 

2000). A EASV é a cardiopatia mais prevalente, presente em até ¾ 

dos casos (Vernant et al., 1980; Morris, 1993). Desses, cerca de 30% 

costuma ser grave (Vernant et al., 1980). Muitos pacientes com SWB 

são submetidos à cirurgia de correção para EASV com sucesso (Actis 

Dato et al., 1997); entretanto, uma nova intervenção cirúrgica às 

vezes pode ser necessária para os casos de EASV residual (Kumada 

et al., 1998). Outras cardiopatias congênitas, além da EASV, são 

descritas em pacientes com SWB, de forma isolada ou combinadas: 

estenose de ramos da artéria pulmonar, coarctação da aorta, 

prolapso de valva mitral, valva aórtica bicúspide e anormalidades 

coronarianas (Williams e Azouz, 1984; Bernard et al., 1985; Hallidie-
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Smith e Karas, 1988; Zalzstein et al., 1991). Nem sempre as 

alterações cardiovasculares são congênitas, como a coarctação da 

aorta e a estenose de artérias renais, podendo ser observados 

aparecimento e/ou progressão com a idade (Ino et al., 1988). 

Hipertensão arterial pode ocorrer ainda na infância, até mesmo em 

lactentes de 1 mês de vida (Bouchireb et al., 2010) ou adolescência, 

com uma frequência observada de 50% dos pacientes (Del Campo et 

al., 2006). Estenose de artérias renais foi um achado descrito em 44% 

dos pacientes com SWB por Pankau et al. (1996) e, de fato, estenose 

vascular periférica pode ser uma das causas de hipertensão na SWB 

(Bayazit et al., 2007). Outras causas de hipertensão arterial na SWB 

seriam um aumento da rigidez arterial devido à doença vascular e 

aumento da atividade simpática (Wessel et al., 1997), porém nem 

todos os pacientes com SWB e hipertensão apresentam alteração 

vascular detectada, indicando que outros mecanismos podem estar 

envolvidos (Del Campo et al., 2006). Em contrapartida, outros autores 

defendem que a haploinsuficiência da elastina nos pacientes com 

SWB levaria a uma hipertrofia da parede das artérias causada por 

proliferação de células musculares e arranjo anormal das fibras 

elásticas na camada média. Esses fatores levariam então a uma 

redução paradoxal da rigidez arterial e também a estenose dessas 

artérias (Lacolley et al., 2002). Rein et al. (1993) estudaram aspectos 

vasculares em três crianças com SWB por meio de ultrassonografia 

intraluminal e observaram hipertrofia de média nas artérias 
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pulmonares e sistêmicas, o que resultava em estreitamento luminal. 

Sadler et al. (1998) estudaram as carótidas de pacientes com SWB e 

constataram que as paredes dessas artérias eram mais espessas que 

as de um grupo controle. No grupo de pacientes com SWB, a 

espessura arterial não variou significativamente com o sexo, a idade 

ou a presença (ou ausência) de doença cardíaca ou hipertensiva. 

Também já foi descrito infarto miocárdico em uma criança de três 

anos com SWB, indicando que pode haver comprometimento 

coronariano precoce (Bonnet et al., 1997). Mais recentemente, 

Unuma et al. (2011) descreveram os achados histopatológicos 

encontrados na autópsia de uma paciente com SWB que foi a óbito 

aos 72 anos de idade. Ela não apresentava EASV, porém foi 

encontrada estenose segmentar em grandes artérias (cervical 

comum, ilíaca interna e celíaca) nos segmentos distais a suas 

bifurcações, além de espessamento da média devido a proliferação 

de células musculares lisas. Interessantemente, apesar da idade e da 

presença de diabetes, hipercolesterolemia e hipertensão leves, a 

paciente apresentava ateromas mínimos em carótida e aorta. Morte 

súbita é uma das complicações descritas na SWB (Conway et al., 

1990; Kececioglu et al., 1993; Bird et al., 1996; Suarez-Mier e 

Morentin, 1999; Wessel et al., 2004). Alguns casos de autópsia 

revelaram estenose de artérias coronárias e obstrução grave 

biventricular e, portanto, os mecanismos envolveriam isquemia 

miocárdica, diminuição do débito cardíaco e arritmias (Bird et al., 



	   8	  

1996). Outros pacientes foram a óbito após procedimentos 

anestésicos (Gupta et al., 2010). Uma hipótese seria a indução de 

síndrome de Kounis (disfunção coronariana alérgica) pela 

degranulação de mastócitos provocada pelo uso de certos agentes 

anestésicos (Kounis et al., 2010,  2011). 

• Deficiência intelectual e perfil comportamental típico: atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) é frequente (American 

Academy of Pediatrics, 2001) e o coeficiente de inteligência dos 

pacientes afetados varia de 41 a 80 (Greer et al., 1997). Vários 

autores defendem a existência de um perfil cognitivo e 

comportamental próprio da síndrome, com dissociação entre os 

diferentes domínios, tais como um melhor desempenho de algumas 

habilidades de linguagem e déficit em relação às habilidades motoras 

e visuoespaciais (Udwin e Yule, 1991; Greer et al., 1997; Bellugi et 

al., 2000). Os pacientes apresentam um comportamento 

hipersociável, inclusive com estranhos (Gosch e Pankau, 1994; Doyle 

et al., 2004), porém com relacionamentos interpessoais muitas vezes 

inapropriados (Einfeld et al., 1997).  Sintomas como ansiedade 

excessiva, fobias, sintomas obsessivos-compulsivos, 

comportamentos estereotipados, distúrbios do sono, déficit de 

atenção e hiperatividade podem ser encontrados desde a infância na 

SWB, podendo exigir terapia farmacológica (Udwin e Yule, 1991; 

Bawden et al., 1997; Einfeld et al., 1997; Power et al., 1997; Green et 

al., 2012). Com a idade, sintomas depressivos podem surgir em 
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alguns pacientes (Einfeld et al., 1997), contrastando com a 

personalidade expansiva observada previamente na infância. 

Recentemente também surgiram relatos de presença de traços 

autísticos em alguns pacientes com SWB (Nunes, 2010;  Nunes et al., 

2011; Tordjman et al., 2012).  

• Anormalidades cerebrais e cerebrovasculares: Algumas 

anormalidades cerebrais são descritas nos pacientes com SWB, 

porém não há ainda uma alteração que seja consistente em todos os 

pacientes ou que seja específica da síndrome. As anormalidades 

descritas incluem: diminuição do volume cerebral, com microcefalia, 

diminuição da substância branca e/ou cinzenta, cerebelo aumentado, 

malformação de Chiari tipo I e outras anormalidades em fossa 

posterior, alterações de corpo caloso, entre outras (Pober e Filiano, 

1995; Perez Jurado et al., 1996; Mercuri et al., 1997; Reiss et al., 

2000; Jones et al., 2002; Tomaiuolo et al., 2002). Também já foram 

descritos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos em pacientes 

com SWB, devido a estenose de artérias cerebrais (Putman et al., 

1995; Wollack et al., 1996; Lee et al., 2009). 

• Anormalidades renais e geniturinárias: incluem malformações 

estruturais renais e vesicais, anormalidades vasculares (das artérias 

renais), nefrocalcinose e disfunção miccional (Stoermer et al., 1984; 

Biesecker et al., 1987; Pober et al., 1993; Pankau et al., 1996; 

Schulman et al., 1996). Dentre as anormalidades renais observadas 

encontram-se: rins assimétricos, agenesia ou hipoplasia renal, rim 
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pélvico, nefrocalcinose e displasia cística (Biesecker et al., 1987; 

Pober et al., 1993; Pankau et al., 1996). Alguns pacientes, 

secundariamente a alguma alteração estrutural renal ou metabólica, 

podem apresentar disfunção renal (Biesecker et al., 1987; Pober et 

al., 1993). Divertículo vesical e hiperatividade detrusora podem 

ocorrer na SWB, podendo levar a alterações miccionais (Pankau et 

al., 1996; Schulman et al., 1996; Tobias-Machado et al., 1998; 

Sammour et al., 2006). 

• Alterações oftalmológicas: a íris com padrão estrelado é uma 

característica marcante da SWB e pode auxiliar no diagnóstico 

(Holmstrom et al., 1990), assim como opacidades puntiformes no 

cristalino (Sugayama et al., 2002). Estrabismo, geralmente 

convergente, tortuosidade dos vasos retinianos, hipoplasia do nervo 

óptico e atrofia da aréola peripapilar também podem ser encontrados 

nesses pacientes (Greenberg and Lewis, 1988; Kapp et al., 1995; 

Sugayama et al., 2002). 

• Anormalidades musculoesqueléticas: incluem hipermobilidade, 

luxações e contraturas articulares, limitação à supinação do 

antebraço com ou sem sinostose radioulnar, pregas sacrais 

incomuns, escoliose, cifose, lordose, hálux valgo e clinodactilia do 

quinto quirodáctilo (Kaplan et al., 1989; Charvat et al., 1991; Jones e 

Smith, 2006; Pober e Morris, 2007; Morris et al., 2010). Um estudo 

correlacionou uma maior incidência de escoliose e luxações 

articulares em pacientes com SWB e ao mesmo tempo heterozigotos 
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para a deficiência de alfa-1-antitripsina, que causaria uma disfunção 

da elastase (Morris et al., 2010). 

• Anormalidades endocrinológicas: são descritos hipercalcemia 

idiopática, hipercalciúria, hipotireoidismo e puberdade precoce 

(Udwin, 1990; Morris, 1993; Cherniske et al., 1999; Selicorni et al., 

2006). Em adultos, observa-se prevalência aumentada de 

hipotireoidismo subclínico, anormalidades nos testes de tolerância à 

glicose e diabetes mellitus (Pober e Morris, 2007). Como previamente 

descrito, há na literatura um paciente com deficiência de hormônio do 

crescimento, tratado com sucesso (Kuijpers et al., 1999). 

• Alterações auditivas: a hiperacusia é relatada em até 95% dos 

pacientes com SWB, geralmente com audiometria sem alterações 

(Martin et al., 1984; Klein et al., 1990; Nigam e Samuel, 1994; Donnai 

e Karmiloff-Smith, 2000; Blomberg et al., 2006). Alguns pacientes 

podem apresentar surdez neurossensorial progressiva (Johnson et 

al., 2001).  A hiperacusia e a perda auditiva na SWB podem ter como 

base uma deficiência no reflexo acústico resultantes de disfunção do 

nervo auditivo (Gothelf et al., 2006). Alguns pacientes podem 

apresentar fixação ou fascinação por determinados sons, enquanto 

outros desenvolvem fonofobia a sons específicos (Levitin et al., 2005) 

ou àqueles que em sua infância eram causadores de desconforto 

auditivo (Davies et al., 1998). Muitos indivíduos com SWB 

apresentam uma musicalidade aflorada, que não fica somente no 

interesse em música, mas também conta com a presença de 
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habilidades de ritmo, canto e capacidade inata de tocar instrumentos 

musicais (Levitin, 2005; Martínez-Castilla e Sotillo, 2008; Martínez-

Castilla et al., 2011). 

• Outras manifestações: pode haver associação com doença celíaca 

(Chiaravalloti et al., 1995) e divertículo colônico (Pleatman e Dunbar, 

1980), hérnias inguinais ou umbilicais (Jones e Smith, 2006); 

anormalidades dentárias, como dentes irregulares, espaçados e má 

oclusão (Axelsson et al., 2003; Axelsson, 2005). 

 

 

1.3. Aspectos genéticos 

 

 

        A maioria dos casos de SWB é esporádica (Ewart et al., 1993; Perez 

Jurado et al., 1996; Antonell et al., 2006), ocasionada por deleções de novo 

com um risco de recorrência menor que 5% (Cortada et al., 1980; Morris, 

1993; Pankau et al., 2001). Alguns casos de transmissão vertical, ou seja, de 

genitor(a) para filho(a), foram reportados (Morris et al., 1993; Sadler et al., 

1993; Ounap et al., 1998; Schubert, 2009).  

        A SWB é causada por uma microdeleção de 1-2 Mb no braço longo do 

cromossomo 7 (7q11.23), envolvendo uma região que abriga 28 genes 

(Schubert, 2009). A grande maioria dos pacientes com SWB (90%) 

apresenta uma microdeleção de 1,55 Mb. Cerca de 8% dos pacientes 

apresenta uma microdeleção de 1,84 Mb. As microdeleções de 1,55 e 1,84 
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Mb são consideradas as microdeleções “típicas” da SWB. As microdeleções 

maiores ou menores no mesmo intervalo podem ocorrer em 2% dos casos 

com quadros clínicos atípicos, muitas vezes correlacionados com o tamanho 

da microdeleção (Bayes et al., 2003). Os pacientes com microdeleções 

atípicas têm sido muito úteis para estudos de correlação clínico-molecular. 

        A microdeleção pode ser de origem materna ou paterna (Ewart et al., 

1993; Dutly e Schinzel, 1996; Urban et al., 1996). Pesquisadores divergem 

quanto à significância da origem parental da microdeleção na SWB: 

enquanto uns não observaram diferenças fenotípicas entre os grupos com 

microdeleções maternas e paternas (Wu et al., 1998; Dutra, 2011), outros 

relacionaram microcefalia e atraso do crescimento mais marcante no grupo 

com microdeleções de origem materna (Perez Jurado et al., 1996). 

        Como atualmente é possível a identificação da origem parental do 

cromossomo 7 que abriga a microdeleção em pacientes com SWB, foi 

observado que o grupo de pais  “transmissores” apresenta mais 

frequentemente uma microinversão de cerca de 1,5 a 1,9 Mb na região 

cromossômica da SWB se comparados ao grupo “não-transmissor” 

(Osborne et al., 2001; Scherer et al., 2005). No caso de um genitor com esse 

polimorfismo, ou seja, uma microinversão na região da SWB, a chance de 

ter uma criança com SWB é estimada em cerca de 1:1.750, contrastando 

com o risco de 1:9.500 quando não há essa microinversão (Hobart et al., 

2010). Em algumas famílias com recorrência da SWB em irmãos, filhos de 

pais fenotipicamente normais, foi encontrada essa microinversão que 
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predispõe a recombinação alélica não homóloga e prole com microdeleção 

ou microduplicação da região (Scherer et al., 2005). 

        A SWB é considerada uma síndrome de genes contíguos pois,  

dependendo dos genes envolvidos na microdeleção, o fenótipo pode variar 

de EASV (que pode ser isolada ou associada a algumas manifestações, sem 

se caracterizar a SWB propriamente dita), até a expressão fenotípica 

completa da SWB, com as características clínicas e comportamentais típicas 

(Merla et al., 2002; Osborne et al., 2006). 

        A região da microdeleção da SWB em 7q11.23 é composta por uma 

região de cerca de 1,2 Mb contendo genes de cópia única, com três blocos 

(A, B e C) contendo sequências de baixo número de cópias (LCR – low copy 

repeats). Cada bloco é composto por partes centroméricas, mediais e 

teloméricas (Figura 1). A recombinação homóloga não-alélica, que pode 

resultar na microdeleção (e microduplicação) da região 7q11.23, ocorre 

devido à alta similaridade desses blocos com sequências repetidas (Perez 

Jurado et al., 1996; Urban et al., 1996; Schubert, 2009). 
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FONTE: Modificada de Schubert, 2009 

 
Figura 1 – Visão gráfica da região deletada na SWB em 7q11.23. A 
localização e a orientação dos blocos com sequências de baixo número de 
cópias estão indicados pelas setas cinzas. Os pontos de quebra das 
microdeleções de 1,55 e 1,84 Mb estão indicados na parte inferior da figura 
pelas setas azuis 
  

 
        O bloco A consiste de quatro pseudogenes (STAG3, PMS2, GATS e 

fragmento de WBSCR19). STAG3 pode estar envolvido no pareamento 

cromossômico durante a meiose; PMS2 pode ter algum papel no reparo de 

DNA, tendo participação em algumas síndromes de câncer hereditário. 

Ainda não se sabe a exata função de GATS e WBSCR19 (Schubert, 2009). 

O bloco B contém os genes GTF2I, GTF2IRD2 e NCF1. Os genes GTF2I e 

GTF2IRD2 codificam fatores de transcrição e podem ter funções similares, 

no perfil cognitivo e comportamental da SWB, envolvendo o aspecto 

hipersociável do comportamento e os déficits visuoespacial e cognitivo 
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(Hirota et al., 2003; Morris et al., 2003; Edelmann et al., 2007; Schubert, 

2009). NCF1 codifica um componente da NADPH-oxidase, com importância 

no sistema imune, mas também com uma possível relação com hipertensão 

arterial na SWB (Del Campo et al., 2006; Schubert, 2009).  O bloco C 

contém os genes POM121, NSUN5, TRIM50 e FKBP6 (Schubert, 2009). 

POM121 é parte de um complexo de poros nucleares que participam do 

transporte de macromoléculas. Em relação ao gene NSUN5, seu produto em 

humanos permanece incerto (Schubert, 2009). TRIM50 codifica uma E3 

ubiquitina-ligase (Micale et al., 2008).  FKBP6 faz parte do complexo 

sinaptonêmico, o qual está envolvido no pareamento meiótico e 

recombinação cromossômica; pode contribuir para algumas das 

manifestações da SWB, como hipercalcemia e atraso do crescimento (Meng 

et al., 1998; Schubert, 2009). 

        Entre os blocos C medial e B medial, existe uma região de genes de 

cópia única (Figura 2), com os seguintes genes identificados: FZD9, BAZ1B, 

BCL7B, TBL2, MLXIPL, VPS37D, DNAJC30, WBSCR22, STX1A, ABHD11, 

CLDN3, CLDN4, WBSCR27, WBSCR28, ELN, LIMK1, EIF4H, LAT2, RFC2, 

CLIP2, GTF2IRD1 e WBSCR23. O gene que codifica a elastina (ELN) é o 

mais estudado entre eles e sua hemizigosidade está implicada em 

anormalidades do tecido conjuntivo, arteriopatia com estenoses vasculares, 

incluindo a EASV, e aspectos dismorfológicos da face na SBW (Curran et 

al., 1993; Morris et al., 1993; Schubert, 2009; Pober, 2010). Dentre esses 

genes de cópia única, além do gene da elastina, alguns outros já têm sua 

função estudada em modelos animais ou estimada por meio de estudos de 
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pacientes com microdeleções atípicas, porém ainda aguardam  estudos 

mais aprofundados no futuro para terem seus papeis na SWB 

definitivamente esclarecidos. FZD9 tem sido relacionado a osteopenia; 

BAZ1B, a hipercalcemia e malformações cardíacas; STX1A, a alteração da 

tolerância a glicose; LIMK1, a déficit visuoespacial; CLIP2, a déficit 

visuoespacial e habilidades motoras; família GTF2I, incluindo GTF2IRD1, a 

anormalidades craniofaciais e dentárias, atraso do crescimento, 

anormalidades do comportamento, deficiência intelectual, perfil cognitivo da 

SWB, diminuição da espessura da retina e alteração das respostas visuais. 

Os demais genes ainda não têm sua função definida ao certo até o presente 

momento  (Schubert, 2009; Pober, 2010). 

 

 

FONTE: Modificada de Pober, 2010 
 

Figura 2 – Genes na região 7q11.23 envolvidos na SWB 
 

 

        Muitos estudos têm tentado estabelecer uma correlação genótipo-

fenótipo na SWB, na tentativa de correlacionar o tamanho e os números de 

genes envolvidos na microdeleção com o espectro de manifestações clínicas 

dos pacientes (Wu et al., 1998; Tassabehji, 2003; Schubert, 2009). 

Entretanto, como mais de 90% dos pacientes apresenta um tamanho de 

microdeleção frequente mesmo apresentando diferenças de quadros 
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clínicos, essa correlação tem se mostrado mais difícil do que inicialmente 

antecipada e aguardada. Por isso, pacientes com deleções parciais ou 

atípicas são de extrema importância. Há na literatura relatos de pacientes 

com fenótipos típicos ou parciais com deleções na região 7q11.23 desde 0,1 

Mb (Gagliardi et al., 2003; Morris et al., 2003; Schubert, 2009; Ferrero et al., 

2010). Com o surgimento de novas técnicas de biologia molecular, um 

diagnóstico mais preciso e um delineamento acurado do tamanho das 

microdeleções, não somente na SWB, mas em outras síndromes de 

microdeleções, tornaram-se realidade. 

 

 

1.4. Métodos diagnósticos 

 

 

        Embora os portadores da SWB apresentem um perfil fenotípico 

bastante característico, o diagnóstico de certeza só é possível com a 

realização de testes moleculares apropriados. A microdeleção na região 

7q11.23 pode ser detectada por vários métodos, entre eles a hibridação in 

situ por fluorescência (FISH), marcardores polimórficos de DNA, hibridação 

genômica comparativa por array (CGH array) e Multiplex Ligation-dependent 

Probe Amplification® (MLPA®). 
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1.4.1. Hibridação in situ por fluorescência (FISH) 

 

 

        A citogenética clássica pelo bandamento G (Giemsa) é muito útil para 

pesquisar alterações cromossômicas. Todavia, o nível de resolução desta 

técnica não possibilita a detecção da microdeleção em 7q11.23. A 

introdução das técnicas moleculares na citogenética clássica, como o 

método de hibridação in situ por fluorescência, conhecido simplesmente por 

FISH, solucionou este problema, pois permite a detecção de deleções 

inferiores a 5 Mb, as chamadas microdeleções. Vários pacientes com 

características clínicas da SWB começaram a ser diagnosticados com a 

microdeleção em 7q11.23 através do FISH (Borg et al., 1995; Lowery et al., 

1995; Brewer et al., 1996; Sugayama, 2001; Sugayama et al., 2004). 

        A técnica de FISH é realizada em cultura de linfócitos obtida de sangue 

periférico. As células são estudadas em metáfase com a hibridação de 

sondas fluorescentes disponíveis comercialmente para a região da SWB e 

sonda controle para identificar o cromossomo 7. O material é analisado em 

fotomicroscópio de fluorescência para detectar a presença ou ausência dos 

sinais pareados em ambos cromossomos homólogos. Exemplos de 

metáfases estão ilustrados na Figuras 3A e 3B. Os pacientes com SWB 

tipicamente apresentarão um cromossomo com fluorescência positiva para a 

sonda controle e para a região da SWB e outro cromossomo com apenas 

um sinal, o da sonda controle (Figura 3B). A ausência de hibridação da 
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sonda na região da SWB indica a microdeleção nesse cromossomo e 

confirma a SWB (Sugayama, 2001). 

 

 

 
FONTE: Sugayama, 2001 

 
Figura 3A – Teste de FISH negativo para a SWB. Há dois sinais verdes 
(sondas controle para o cromossomo 7) e dois sinais vermelhos (sondas 
para o gene da elastina, na região comumente deletada na SWB) 
Figura 3B –Teste de FISH positivo para a SWB. Há somente um sinal 
vermelho (sonda para o gene da elastina) 
 
         

        Embora atualmente o FISH seja o método “padrão-ouro” para o 

diagnóstico da SWB, apresenta um custo elevado e ainda não está 

totalmente disponível em vários centros de referência públicos de Genética 

em nosso país. A positividade do FISH varia entre 91 e 100% (Lowery et al., 

1995; Nickerson et al., 1995; Brewer et al., 1996; Hirota et al., 1996), ou 

seja, alguns indivíduos, mesmo tendo quadro clínico sugestivo da SWB, 

podem ter resultado negativo pelo FISH. Atualmente, novas técnicas estão 

disponíveis para aprofundar a investigação molecular desses casos. 
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1.4.2. Marcadores polimórficos de DNA 

 

 

        Uma outra forma de diagnóstico menos dispendiosa para a detecção 

das microdeleções é o uso de marcadores microssatélites polimórficos de 

DNA, que têm se tornado uma ferramenta importante no estudo de Genética 

Médica (Gilbert-Dussardier et al., 1995; Dutly and Schinzel, 1996; Urban et 

al., 1996; Dutra et al., 2011). Com essa técnica é possível definir a origem 

parental do cromossomo que abriga a microdeleção e mapear os pontos de 

quebra cromossômica. Por isso, o uso de marcadores pode ser útil na 

detecção de microdeleções atípicas e pequenas microdeleções, mas tem 

como pré-requisito a disponibilidade de material genético dos genitores (pais 

biológicos do paciente), o que nem sempre é possível. 

        Os marcadores microssatélites são sequências curtas repetitivas de 

DNA presentes em várias regiões do genoma e, como muitas vezes são 

polimórficas, variando em tamanho, ou número de repetições, podem ser 

característicos de cada indivíduo e altamente informativos na análise de 

doenças genéticas, comparando-se o probando com seus pais biológicos 

(Weber, 1990; Ellegren, 2004). 

        Para a técnica de marcadores polimórficos na SWB, primeiramente 

devem ser selecionados marcadores com grande índice de informatividade 

na região. Em estudo desenvolvido na Unidade de Genética do Instituto da 

Criança, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 

Dutra et al. (2011) utilizaram cinco marcadores (D7S1870, D7S489, D7S613, 
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D7S2476 e D7S489), com resultados conclusivos em todos os 97 pacientes 

investigados para SWB.  

         A genotipagem é realizada por reação em cadeia da polimerase (PCR) 

convencional e a análise é realizada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida desnaturante. As bandas correspondentes ao paciente em 

investigação são comparadas às de seus genitores. A deleção é confirmada 

quando há falta de um dos alelos maternos ou paternos. O uso de vários 

marcadores é necessário pois muitas vezes não é possível diferenciar qual 

banda foi herdada de um ou outro genitor (resultado “inconclusivo” para 

aquele marcador) (Dutra, 2011). Exemplos de geis com as bandas podem 

ser vistos na Figura 4. 

 

 
FONTE: Dutra et al., 2011 

 
Figura 4 – Marcadores microssatélites em gel desnaturante. As colunas se 
referem ao DNA do paciente, mãe e pai, respectivamente.  As setas indicam 
as perdas alélicas 
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1.4.3. Hibridação genômica comparativa por array (array CGH) 

 

 

        Essa técnica, mais conhecida por sua sigla em inglês array CGH, foi 

desenvolvida no início dos anos 1990 e permite a identificação de 

segmentos cromossômicos com alterações em número de cópias. A amostra 

de DNA do paciente e outra amostra de referência, ou controle, são 

marcadas com diferentes fluorescências e hibridadas de modo competitivo a 

regiões cromossômicas alvo. O equilíbrio ou desequilíbrio entre as duas 

amostras pode ser observado pela diferença de intensidade de sinal 

(Lockwood et al., 2006). A microdeleção em 7q11.23 da SWB pode ser 

visualizada como um desequilíbrio nessa região, conforme ilustrado na 

Figura 5. Há na literatura alguns casos de SWB que puderam ser 

solucionados com o emprego da técnica de array CGH (Stankiewicz e 

Beaudet, 2007; Shah et al., 2008).  
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FONTE: Modificada de Stankiewicz e Beaudet, 2007 

Figura 5 – Microdeleção da SWB com controle do mesmo sexo com técnica 
de hibridação genômica comparativa por array. Na coluna de dados 
combinados, as regiões onde há ganho de DNA possuem um sinal à direita 
e onde há perda / deleção o sinal fica à esquerda. Por isso, nesse caso, há 
indicação de perda de material correspondente à região 7q11.23 (círculo 
vermelho) 
 

 

1.4.4. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification® (MLPA®) 

 

 

        Em 2002 foi descrita a técnica de MLPA® (Schouten et al., 2002), que 

consiste em um método relativamente fácil que permite a identificação de 

microdeleções e microduplicações de sequências-alvo específicas, com a 
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hibridação simultânea e amplificação de mais de 40 sondas diferentes em 

uma única reação. 

A técnica de MLPA® permite a identificação do número de cópias de 

uma dada sequência de DNA por meio da hibridação de sondas específicas 

(Figura 6). Essas sondas apresentam dois segmentos complementares às 

sequências-alvo de DNA: um oligonucleotídeo sintético curto e um 

oligonucleotídeo sintético longo derivado de fago M13. Este contém uma 

sequência stuffer que varia de tamanho nas diferentes sondas, permitindo a 

separação dos diferentes fragmentos por eletroforese capilar. Cada kit é 

composto por até 40 pares de sondas permitindo, assim, a análise de 

diversas regiões simultaneamente. Inicialmente o DNA é desnaturado, as 

sondas são hibridadas ao DNA e, em seguida, os fragmentos são ligados 

por uma ligase. Após uma nova desnaturação, os fragmentos formados pela 

junção das sondas são amplificados por PCR. A reação de PCR é realizada 

com um único par de primers, comum a todas as sondas. Em seguida, os 

fragmentos são submetidos à eletroforese capilar e os resultados são 

analisados com software específico (Schouten et al., 2002). 
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FONTE: Modificada de Shouten et al., 2002 

Figura 6 – Visão geral da técnica de MLPA® 
 

         

        A técnica de MLPA® pode ser utilizada para a avaliação molecular de 

pacientes que apresentem características clínicas da SWB. A microdeleção 

em 7q11.23 pode ter um tamanho variável envolvendo o gene da elastina e 

outros adjacentes (Bayes et al., 2003).  
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        Alguns estudos têm demonstrado que o MLPA pode ser uma alternativa 

ao FISH no diagnóstico da SWB. Cho et al. (2009) encontrou resultados 

concordantes em quatro pacientes com SWB pesquisados por FISH e 

MLPA. Um grupo da Holanda estudou 63 pacientes com ambas técnicas. 

Em 53/63 a microdeleção foi detectada tanto por FISH como por MLPA. Os 

10 pacientes restantes foram negativos pelos dois métodos. Contudo, em 

um paciente, no qual a microdeleção em 7q11.23, que era pequena e 

atípica, não havia sido detectada por duas sondas comerciais de FISH, o 

MLPA conseguiu confirmar o diagnóstico  (van Hagen et al., 2007). 

        Um maior detalhamento do MLPA® consta no capítulo “Métodos”, pois 

foi a técnica utilizada no presente trabalho. 

 

 

1.5. Justificativas 

 

 

        A SWB tem sido uma das principais linhas de pesquisa da Unidade de 

Genética do Instituto da Criança - FMUSP. Foram desenvolvidas duas teses 

de Doutorado, de Sugayama, em 2001, e Nunes, em 2010 (“Estudo 

genético-clínico e citogenética molecular pela técnica da hibridização in situ 

por fluorescência (FISH) em pacientes com síndrome de Williams-Beuren” e 

“Avaliação do funcionamento cognitivo de pacientes com Síndrome de 

Williams-Beuren”, respectivamente) e duas dissertações de Mestrado, de 

Sbruzzi, em 2006, e Dutra, em 2011 (Estudo de marcadores polimórficos da 
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região 7q11.23 para o diagnóstico da Síndrome de Williams-Beuren” e 

“Análise de marcadores moleculares para o diagnóstico da síndrome de 

Williams-Beuren”, respectivamente). 

        Todos esses trabalhos foram desenvolvidos sob a orientação da Profa. 

Dra. Chong Ae Kim. O estudo de citogenética molecular de FISH foi 

realizado em parceria com o Laboratório Fleury e o de marcadores 

polimórficos no Laboratório de Biologia Molecular do InCor e LIM-36, no 

Instituto da Criança – FMUSP. 

        O presente estudo justifica-se pela formação de um centro de 

referência para a SWB, devido à experiência acumulada desde 2001, 

inclusive com o acompanhamento desses pacientes em ambulatório 

semanal específico, dedicado à síndrome, onde profissionais de várias áreas 

têm a oportunidade de conhecer pacientes de diferentes idades e fenótipos 

clínicos variáveis. O registro e a análise dos achados clínicos de um grande 

número de pacientes com a SWB podem auxiliar a padronizar medidas 

antecipatórias de seguimento clínico-laboratorial e contribuir para o 

aprofundamento do espectro de manifestações da SWB, bem como 

características importantes de sua história natural. 

        Em alguns pacientes com quadro clínico sugestivo de SWB o resultado 

do FISH pode ser negativo e outra técnica molecular, tal como o MLPA®, 

poderia detectar a microdeleção para confirmação diagnóstica. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

        Os objetivos desse estudo compreenderam: 

• Registrar e analisar os achados clínicos de pacientes com 

características da SWB; 

• Delinear o espectro de manifestações da SWB, bem como 

características importantes de sua história natural; 

• Pesquisar a microdeleção 7q11.23 por MLPA® e analisar os dados 

clínicos dos pacientes com microdeleção. 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1. Casuística 

 

 

        Tratou-se de um estudo retrospectivo e prospectivo, em que foram 

avaliados pacientes com suspeita clínica e alguns com confirmação 

molecular prévia da SWB (FISH ou marcadores polimórficos), em 

seguimento no Ambulatório de Genética do Instituto da Criança, Hospital das 

Clínicas da FMUSP. Pacientes novos, com suspeita de SWB, encaminhados 

do próprio Hospital das Clínicas ou de serviços externos, também foram 

convidados a participar. 

        O projeto, inscrito como Protocolo de Pesquisa n° 0111/08, assim como 

o Termo de Consentimento, foram aprovados pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Anexo A). 

        A participação no estudo estava condicionada à assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou responsáveis (Anexo B). 

        Foram convidados a participar do estudo 68 pacientes; entretanto, um 

já acompanhava em ambulatório de outro serviço de Genética e não houve 

interesse do responsável em participar desse estudo. Além disso, dois 

pacientes não compareceram à coleta de DNA e perderam seguimento no 
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ambulatório. Portanto, na análise dos resultados foi incluído um total de 65 

pacientes. 

        Os pacientes foram avaliados em uma consulta médica e uma ficha 

com o escore sugerido pelo Comitê de Genética da Academia Americana de 

Pediatria (2001) era preenchida (Anexo C). O critério de inclusão foi um 

escore igual ou maior que 3 e possibilidade de acompanhamento clínico na 

Unidade de Genética do Instituto da Criança. O critério para fácies típica foi 

o preenchimento dos critérios de características craniofaciais do referido 

escore, ou seja, mais que oito características. 

        

         

3.2. Investigação Clínica 

 

 

        Todos os pacientes foram avaliados pela pesquisadora. Os dados 

clínicos e laboratoriais foram obtidos através de um protocolo que 

compreendeu: 

• Anamnese; 

• Exame físico completo do propósito com acompanhamento do 

crescimento e estadiamento puberal; 

• Exame dismorfológico; 

• Avaliação cardiovascular: avaliação clínica com ausculta cardíaca, 

medida da pressão arterial e ecocardiograma doppler (repetido a 

critério do cardiologista); 
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• Avaliação do sistema urinário: parcial de urina, avaliação 

ultrassonográfica do aparelho urinário, dosagens de ureia e creatinina 

(anualmente); 

• Determinação do nível de cálcio: concentração sérica de cálcio, 

relação cálcio/creatinina em uma amostra de urina (anualmente, ou a 

critério do nefrologista); 

• Avaliação da função tireoideana: dosagem de TSH e T4 livre 

(anualmente ou mais frequentemente se houver sintomas sugestivos 

de alteração da tireoide); 

• Avaliação oftalmológica; 

• Encaminhamento a outras especialidades, conforme necessidade 

(por exemplo: Nefrologia, Cardiologia, Psiquiatria, Endocrinologia, 

etc.). 

 

 

3.3. Estudo molecular por meio da técnica Multiplex Ligation-

Dependent Probe Amplification® (MLPA®) 

 

 

        Os exames moleculares foram realizados no Laboratório de 

Investigação Médica – LIM 36 – do Instituto da Criança. 

        A técnica de MLPA® foi realizada como descrito por Schouten et al. 

(2002). O protocolo de MLPA® utilizado foi o recomendado pelo fabricante 

para o kit utilizado (MRC Holland), o qual está descrito a seguir.  
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3.3.1. Coleta de sangue e extração de DNA 

 

 

        Os pacientes foram submetidos a punção de veia periférica, com a 

coleta de 5 mL de sangue em tubo com ácido etilenodiamino tetra-acético  

(EDTA). O sangue coletado foi encaminhado para extração de DNA 

genômico pela técnica de Salting-out (Miller et al., 1988).  

 

 

3.3.2. Quantificação e diluição das amostras de DNA 

 

 

        A quantificação das amostras foi feita em eletroforese em gel de 

agarose 1,0%, com corante de brometo de etídio e visualização em luz 

ultravioleta. Algumas amostras foram quantificadas por meio de 

espectrofotometria (NanoDrop 1000®). As alíquotas de DNA foram 

armazenadas em refrigerador a – 4 °C. 

 

 

3.3.3. Reação de MLPA 

 

 

       Foi utilizado um kit (P029) com sondas específicas para os genes 

mapeados na região crítica da SWB: ELN, CLIP2 (CYLN2), LIMK1, TBL2, 
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STX1A, RFC2, FZD9 e FKBP6, bem como sondas de outras regiões 

cromossômicas variadas, que funcionam como sondas-controle (Tabela 1 e 

Figura 7). 

 
Tabela 1 – Sondas específicas para a região da SWB e sondas controle do 
kit P029 (MRC-Holland) 
 
Tamanho (nt) Sonda Posição cromossômica

64-70-76-82
Sondas controle para quantidade 

de DNA e desnaturação
94 Sonda controle sintética 2q14

157 Sonda controle 1112-L0549 3q12
166 FKBP6 sonda 1629-L1215
175 Sonda controle 1436-L0907 7p15, aprox. 42 Mb da região da SWB
184 Sonda controle 1217-L0694 4q34
193 Sonda controle 1115-L0005 7q21, aprox. 13 Mb da região da SWB
202 Sonda controle 1116-L0620 8q21
220 Sonda controle 1119-L0559 10q22
229 CLIP2 (CYLN2) sonda 1561-L1133
238 Sonda controle 1165-L0721 7p21, aprox. 50 Mb da região da SWB
247 Sonda controle 1164-L0720 11q13
256 FZD9 sonda 1330-L0881
265 Sonda controle 1181-L0742 7p22, aprox. 64 Mb da região da SWB
274 TBL2 sonda 1331-L0882
283 Sonda controle 1326-L0873 17p13
292 STX1A sonda 1332-L0883
301 Sonda controle 0971-L0558 10q21
310 ELN sonda 1333-L0876
319 Sonda controle 1231-L5816 22q11
328 ELN sonda 1334-L0877
337 Sonda controle 1310-L0848 5q35
346 ELN sonda 1335-L0879
355 Sonda controle 1045-L0615 8q22
364 ELN sonda 1336-L0878
373 Sonda controle 0968-L0555 9q21
382 LIMK1 sonda 1337-L0880
391 Sonda controle 1160-L0716 3p26
400 RFC2 sonda 1658-L0240
409 Sonda controle 0963-L0550 2p14
418 CLIP2 (CYLN2) sonda 1339-L0885
427 Sonda controle 0680-L0121 7q35, aprox. 74 Mb da região da SWB
436 Sonda controle 1057-L0630 17p13
445 Sonda controle 1440-L0909 2p16
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and lead to an ~1.84-Mb deletion [8]. Atypical (approxi-
mately 0.2 Mb to ~2.5 Mb) deletions may be the leading
cause of the substantial phenotypic variability among
WBS patients [9].
Duplication of the WBS region occurs at half the fre-

quency of deletions with less distinctive and somehow
opposite clinical features, such as deficits of social inter-
action and an autistic-like phenotype [10,11].
Confirmation of clinical suspicion is essential for clini-

cal monitoring of the patient and genetic counseling of
the family. Although fluorescence in situ hybridization
(FISH) is widely used and considered the gold standard
for WBS molecular diagnosis, the use of microsatellite
DNA markers has also been widely used and is consid-
ered highly informative and easily performed [12,13].
Multiplex ligation-dependent probe amplification

(MLPA) has been introduced into DNA diagnostic
laboratories for the detection of deletions and/or dupli-
cations in several disease genes [14]. MLPA kit for
WBS, makes possible a more precise mapping of the
deletion in the critical region, compared with the FISH
[15]. In this study, the results obtained with microsatel-
lite markers were compared with those obtained with
MLPA.
It can be argued that both techniques, together, are

extremely valuable tools for the diagnosis of the WBS
patients and that the implementation of both methods
should be considered.

Results
A total of 88 patients with the suspicion of a clinical
diagnosis of WBS were tested. The five markers
(D7S1870, D7S489, D7S613, D7S2476 and D7S489A)
were informative in 84 patients and not informative in 4
patients. The most informative marker was D7S1870
(78.4% of patients), followed by D7S613 (68.2% of
patients), D7S489 (65.9% of patients) and D7S2476
(57.9% of patients). The microdeletion was present in 64
(72.7%) patients and absent in 24 (27.3%) patients.
The observed deletion size was 1.55 Mb in 57 of 64

patients (89.1%) and 1.84 Mb in 7 of 64 patients
(10.9%). For the parental origin, the deletion was mater-
nal in 36 of 64 patients (56.3%) and paternal in 28 of 64
patients (43.7%).
Using the MLPA kit (P029), the results were concor-

dant with the microsatellite marker analysis in 84
patients and on 4 cases the deletion was only detected
by MLPA (Figure 1). FISH was performed in all patients
and the results were concordant with those found by
microsatellites and MLPA.
The microsatellite markers used in the present study,

are located in different regions in comparison with the
probes in the P029 kit for WBS (Figure 2). Except the
D7S489 marker and the FZD9 probe from MLPA P029

kit that are in the same position (Figure 3). Considering
both techniques, there was no clinical difference in rela-
tion to either the size of deletion or the parental origin
of deletion.

Discussion
Microsatellite DNA markers and MLPA have been con-
sidered highly informative and easily manageable for
diagnostic confirmation of WBS.
In our study, five microsatellite markers (D7S1870,

D7S489, D7S613, D7S2476, and D7S489A) were infor-
mative, except in four cases.

Figure 1 Genotyping by MLPA technique (SALSA kit P029)
using the software GeneMarker® for analysis. Hemizygous
contiguous gene microdeletion, can be visualized by probes 21 to
32. With the presence one copy these genes in the WBS critical
region, 7q11.23.

Figure 2 Representation of the 7q11.23 region and the
location of the probes from SALSA kit P029 and the markers
tested. The patients 54 and 55 were represented in the figure to
illustrate the localization of the genes in the region 7q11.23 and the
size of the deletion. Neg. Negative; Pos. Positive and Un.
Uninformative.

Dutra et al. BMC Research Notes 2012, 5:13
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/13
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FONTE: Modificado de Dutra et al., 2012  

Figura 7 – Localização das sondas do kit P029 na região 7q11.23 

 

        Para as reações de MLPA® foi utilizado um termociclador com tampa 

aquecida, um controle “branco” (amostra sem DNA), um controle positivo de 

SWB (caso confirmado por FISH) e três controles normais, ou seja, sem 

SWB. 
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3.3.3.1. Desnaturação do DNA 

 

 

         Em cada tubo de PCR de 0,2 mL foi adicionado 5 µL de DNA (50 ng/ 

µL) e colocado para desnaturar em 98 °C por 5 minutos, deixando resfriar a 

25 °C antes de abrir o termociclador. 

 

 

3.3.3.2. Reação de hibridação 

 

 

        Uma solução de reagentes de hibridação era preparada: para cada 

amostra, adicionou-se 1,5 µL de buffer de MLPA e 1,5 µL da solução de 

sondas, misturando-se bem. Quando as amostras no termociclador atingiam 

25 °C, eram adicionados 3 µL dessa solução preparada anteriormente em 

cada tubo e o conteúdo era bem misturado por pipetagens. Em seguida, as 

amostras eram incubadas por 95 °C por um minuto e deixadas a 60 °C por 

16 horas. 
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3.3.3.3. Reação de ligação 

 

 

        Uma solução de reagentes de ligação era preparada em gelo para esse 

passo contendo para cada amostra testada 3 µL de ligase-65 buffer A, 3 µL 

de ligase-65 buffer B, 25 µL de água estéril e 1 µL de ligase-65. No 

termociclador, a temperatura era pausada em 54 °C para a adição de 32 µL 

da solução de reagentes de ligação em cada amostra, com leves pipetagens 

para a mistura às amostras. Prosseguia-se então para incubação por 15 

minutos a 54 °C, seguidos de 5 minutos a 98 °C e pausa em 60 °C. 

 

 

3.3.3.4. Reação de PCR 

 

 

        Para esse passo, primeiramente eram adicionados em novos tubos 4 

µL de SALSA PCR buffer, 26 µL de água estéril e 10 µL do produto de 

ligação do passo anterior (ligação). Uma solução de reagentes era 

preparada à parte, em gelo, contendo para cada tubo: 2 µL de SALSA PCR-

primers, 2 µL de SALSA Enzyme dilution buffer, 5,5 µL de água estéril e 0,5 

µL de SALSA polimerase. No termociclador, pausado em 60 °C, os novos 

tubos eram colocados e 10 µL da solução contendo a polimerase eram 

adicionados em cada um deles. Após mistura por pipetagens, iniciava-se 

imediatamente a PCR, com a seguinte programação: 35 ciclos (30 segundos 
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a 95 °C, 30 segundos a 60 °C, 60 segundos a 72 °C). Ao final dos ciclos, os 

tubos ficavam incubados por 20 minutos a 72 °C, seguidos por pausa em 15 

°C. 

 

 

3.3.3.5. Separação dos fragmentos e análise dos resultados 

 

 

        A separação dos fragmentos foi realizada em sequenciador automático 

MegaBace™. A análise dos resultados foi realizada utilizando-se o software 

GeneMarker® (SoftGenetics). Os padrões dos picos obtidos para as sondas 

específicas para a SWB contidas no kit foram comparados àqueles dos 

controles normais. Quando após a normalização a altura dos picos 

encontrava-se entre 0,75 e 1,25, os resultados eram considerados normais, 

ou seja, ausência da microdeleção em 7q11.23. Quando o pico era menor 

que 0,75, o resultado era considerado positivo (presença de microdeleção). 

O software também demonstrava a relação dos picos de forma gráfica 

(Figuras 8 e 9) e em tabela, facilitando a interpretação dos resultados.  

 



	   41	  

 

Figura 8 – Resultado de MLPA® negativo (normal). Cada quadrado no 
gráfico representa o pico de uma sonda. O resultado indica que não há 
microdeleção pois as sondas da região de SWB estão em igual proporção a 
das sondas controle. 
 
 
 

 

Figura 9 – Resultado de MLPA® positivo. Os quadrados vermelhos indicam 
os picos das sondas da região da SWB, os quais estão com uma razão de 
0,5 em relação às sondas controle, indicando a hemizigozidade 
 

 

3.4. Estatística 

 

 

        Foi investigada a associação dos achados clínicos dos pacientes 

(fácies típica, baixa estatura, microcefalia, atraso do DNPM, comportamento 

hipersociável, hiperacusia, cardiopatia, queixas geniturinárias, hipertensão 
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arterial) e a presença de microdeleção detectada pelo MLPA® pelo teste de 

Fisher. Em todas as análises foi adotado um nível de significância de 5%. O 

software utilizado para os cálculos foi o GraphPad InStat versão 3.01. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

 

         Dos 65 pacientes avaliados, 40 eram do sexo masculino e 25 do sexo 

feminino (proporção M:F = 1,6). A idade ao diagnóstico clínico da SWB, 

variou de 2 meses a 56 anos e 3 meses (mediana = 4 anos). Todos os 

pacientes eram filhos de pais normais. Dois gêmeos aparentemente 

idênticos (Figura 10) tinham SWB e eram os únicos casos da família. 

Entretanto, teste de zigosidade não foi realizado. 

 

 

 

 Figura 10 – Gêmeos com SWB, aos 11 anos 
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4.1. Pacientes com microdeleção típica 

 

 

        A microdeleção na região 7q11.23 foi detectada por MLPA® em 55/65 

pacientes (84,6%).  

        Dos 55 pacientes com microdeleção típica, 21 apresentavam também 

resultados de FISH realizados previamente pela Unidade de Genética do 

Instituto da Criança em parceria com o Fleury, ou em outro serviço. Dentre 

estes, 14 apresentavam FISH e MLPA positivo (concordância em 100% dos 

casos). Em cinco casos, o FISH era negativo. Destes, três também 

apresentavam MLPA negativo, porém dois pacientes, com quadro clínico 

típico da SWB, apresentavam MLPA positivo. Os resultados das análises de 

marcadores polimórficos de DNA estavam disponíveis para 40 pacientes. Os 

34 pacientes que apresentavam microdeleção na análise de marcadores 

também apresentaram MLPA positivo. Cinco pacientes apresentavam 

resultados normais por marcadores e MLPA negativo para a SWB. Um 

paciente apresentava análise por marcadores inconclusiva e MLPA negativo. 

         Os principais achados clínicos de pacientes com microdeleção típica 

foram: fácies típica (98,2%), atraso do DNPM (98,2%), comportamento 

hipersociável (94,5%), hiperacusia (94,5%) e cardiopatia (81,8%). Foi 

encontrada associação estatisticamente significante entre esses achados e 

presença de microdeleção (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Características dos pacientes com microdeleção típica e sem 
microdeleção em 7q11.23 detectada por MLPA®  
 
 

ACHADOS CLÍNICOS 

COM 
DELEÇÃO 

SEM 
DELEÇÃO   

(n=55) (n=9) P1 
      

Fácies típica2 54 3 <0,001 
Atraso DNPM3 54 7 0,0495 

Comportamento hipersociável 52 5 0,0056 
Hiperacusia 52 6 0,0320 

Queixas geniturinárias 47 4 0,0131 
Cardiopatia 45 4 0,0267 

Baixa estatura 24 1 0,0781 
Hipertensão arterial 20 2 0,7067 

Microcefalia 17 3 1,0000 
(1) Valor de p estatisticamente significante quando < 0,05 
(2) Foi considerada fácies típica quando o critério craniofacial do escore para 
SWB proposto pelo Comitê de Genética da Academia Americana de 
Pediatria (2001) era preenchido / pontuado 
(3) DNPM = desenvolvimento neuropsicomotor 
 
         

        As Figuras 11 e 12 mostram a face de alguns dos pacientes estudados 

com as características típicas da SWB e microdeleção detectada pelo 

MLPA®. 
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Figura 11 – Pacientes com microdeleção típica 
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Figura 12 – Pacientes com microdeleção típica 

 

        A cardiopatia congênita estava presente em 45 pacientes (81,8%), 

sendo que 19/45 (42,2%) apresentavam EASV (12 eram EASV isolada e 7 

eram casos com associação a outras anomalias cardíacas), três 

apresentavam laudo de ecocardiograma de “estenose aórtica”, sem 

especificar se era supravalvar, 12/45 (26,7%) apresentavam estenose 
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pulmonar e 14/45 (31,1%) pacientes apresentavam outras cardiopatias 

isoladas ou em associação (tipos de cardiopatias detectadas: prolapso de 

valva mitral, coarctação de aorta, estenose de artérias pulmonares, 

comunicação interatrial, comunicação interventricular, insuficiência 

tricúspide, insuficiência pulmonar, insuficiência mitral, valva aórtica 

bicúspide). Uma paciente com EASV corrigida cirurgicamente na infância 

evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva e indicação de transplante 

cardíaco aos 19 anos. O transplante foi realizado por equipe experiente 

(InCor), porém a paciente apresentou infecção no período pós-transplante e 

foi a óbito. Outros dois pacientes, um com 13 anos, após segunda cirurgia 

para correção de estenose de artérias renais, e outro com 19 anos, também 

foram a óbito por complicações cardiovasculares. Dez pacientes com 

deleção (18,2%) não apresentavam cardiopatia. 

        Outros achados nos pacientes com deleção foram: microcefalia (30,9%) 

e baixa estatura (43,6%) cujas frequências não tiveram diferença 

estatisticamente significante em relação aos pacientes sem deleção.  Dos 17 

pacientes com microcefalia, 13 eram do sexo feminino. Em relação à baixa 

estatura, foi encontrada proporção igual entre os sexos (12 pacientes do 

sexo masculino e 12 do sexo feminino).  

        Hipercalcemia foi detectada em um paciente apenas, com um ano e 

sete meses. Entretanto, um outro paciente apresentou níveis séricos de 

cálcio no limite superior. Outros dois pacientes apresentaram nefrocalcinose 

e um paciente apresentou hipercalciúria, com níveis de cálcio sérico 

normais. 
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        O hipotireoidismo não-congênito foi encontrado em oito (14,5%) 

pacientes. Esses pacientes estavam em tratamento medicamentoso com  

acompanhamento por endocrinologistas. Outros quatro pacientes (7,3%) 

apresentavam hipotireoidismo subclínico, ou seja, apenas níveis elevados 

de TSH. Nenhum dos pacientes estudados apresentou níveis glicêmicos de 

jejum anormais durante o período de avaliação. 

        Dezenove pacientes (34,5%) apresentavam estrabismo e 20 (36,4%) 

apresentavam hérnias (umbilicais e/ou inguinais).  

        Em relação a queixas geniturinárias, estavam presentes em 47 dos 55 

(85,4%) pacientes, principalmente urgência miccional e enurese noturna.  

        Vinte pacientes (36,4%) apresentavam pressão arterial acima dos 

níveis considerados normais para idade, sexo e percentil de estatura. A 

idade dos pacientes hipertensos variou de 4 a 23 anos. Quatro pacientes 

desses 20 (20% dos pacientes hipertensos, portanto) tiveram estenose de 

artérias renais, constituindo-se o fator etiológico da hipertensão arterial 

nesses casos. Três pacientes foram submetidos a cirurgia para correção 

dessas estenoses (idades: 7-13 anos). Um desses pacientes necessitou de 

duas intervenções, a primeira aos oito anos e a segunda aos 11 anos de 

idade. Um paciente de três anos aguarda cirurgia. 

        Escoliose estava presente em 31/55 pacientes (56,4%) e sinostose 

radioulnar foi observada radiologicamente em 6/55 pacientes (10,9%). 

        Todos os pacientes com deleção apresentavam atraso em pelo menos 

um marco do DNPM e/ou deficiência intelectual com dificuldade escolar e 

algum tipo de assistência na idade adulta. Uma paciente apresentou 
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síndrome do pânico e um paciente apresentava alucinações visuais. 

        Algumas manifestações clínicas raramente descritas nos pacientes com 

SWB foram encontradas no nosso grupo de pacientes, entre elas: obstrução 

do canal lacrimal (n=3), fusões vertebrais (2 pacientes com fusões em nível 

cervical e um paciente com fusão lombo-sacral), baços acessórios (n=1), 

nódulo escrotal (n=1), hipertrofia de grandes lábios (n=1), craniossinostose 

sagital (n=1), dente neonatal (n=1) e hérnias musculares em membros 

inferiores (n=1). 

        A idade atual dos pacientes com microdeleção típica variou de 2 a 30 

anos (mediana de 14 anos). 

         

 

4.2. Paciente com microdeleção atípica 

 

 

        Um paciente foi incluído no estudo devido a EASV e dificuldade 

escolar, sem fenótipo facial ou comportamental típico de SWB (Figura 13). 

Foi encontrada uma microdeleção atípica pequena, estimada entre 163 Kb e 

282 Kb, além de microduplicação na região 22q11, a qual continha uma 

sonda que funcionava como controle no kit. Na região deletada encontram-

se os genes ELN, LIMK1, EIF4H, LAT2 e RFC2. Foi realizado o teste 

psicológico e constatado déficit visuoespacial importante, que pode estar 

relacionado à deleção do gene LIMK1. 
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Figura 13 – Paciente com microdeleção atípica, aos 18 anos 

 

 

4.3. Pacientes sem microdeleção 

 

 

        Os nove pacientes sem microdeleção foram justamente os que tinham 

um diagnóstico clínico mais duvidoso, com algumas características faciais 

e/ou comportamentais sugestivas de SWB e/ou cardiopatia (Figura 14). 

Entre os pacientes sem microdeleção ao MLPA®, apenas três tinham 

resultados de FISH disponíveis, e seis tinham resultados de marcadores 

polimórficos, sendo com essa metodologia cinco também negativos para a 

SWB e um inconclusivo. 
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Figura 14 – Pacientes com MLPA® negativo (ausência de microdeleção) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

        A idade ao diagnóstico da SWB variou de 2 meses a 56 anos e 3 

meses (mediana = 4 anos). Às vezes, o diagnóstico pode ser pensado antes 

dos dois anos de idade naqueles com EASV por aqueles cardiologistas que 

sabem que essa cardiopatia é a principal encontrada na SWB. Entretanto, 

alguns pacientes sem cardiopatia muitas vezes só são diagnosticados 

depois que ocorre atraso do DNPM, apresentação de comportamento 

hipersociável típico e quando um médico mais familiarizado com a síndrome 

reconhece a fácies típica. Outro ponto a ser considerado em relação ao 

diagnóstico é que casos graves de hipercalcemia neonatal podem levar a 

óbito antes que um possível diagnóstico de SWB pudesse ser aventado. Por 

serem os primeiros médicos que muitas vezes têm contato com esses 

pacientes, os neonatologistas devem estar atentos a recém-nascidos com 

hipercalcemia neonatal e/ou crescimento intrauterino restrito e EASV para 

considerarem a SWB como possível diagnóstico. 

        Em relação à frequência de cardiopatia (81,8%), ao tipo mais 

prevalente (EASV em 42,2%) e aos tipos de cardiopatia encontrados nos 

pacientes estudados, estão em concordância com a literatura (ou seja, cerca 

de 75% possuem cardiopatia e a mais prevalente é a EASV). Como uma 

grande parte dos pacientes do serviço são encaminhados pela Associação 

de Pacientes e não pela Cardiologia, isso pode ter sido fator determinante 

para que a prevalência de EASV esteja abaixo de 50% em nossa casuística. 
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Apesar de EASV ser um sinal de alerta importante para a síndrome, não se 

constitui um sinal patognomônico da SWB. No caso do paciente com 

microdeleção parcial da região da SWB, a presença da EASV pode ser 

justificada pela deleção do gene da elastina. Provavelmente, a ausência 

nesse paciente das outras características cardinais da síndrome ocorreu 

devido ao pequeno tamanho de sua microdeleção, o que o poupou dos 

efeitos da haploinsuficiência de genes importantes para o fenótipo completo 

da SWB. 

        É importante salientar que a ausência de cardiopatia não afasta o 

diagnóstico da SWB. A ausência de cardiopatia em alguns pacientes com 

resultados positivos, seja por MLPA® ou outra técnica que utilize o gene da 

elastina como marcador, é intrigante pois, se deleções ou outras mutações 

nesse gene têm sido implicadas como responsáveis pela EASV, seria 

esperado a presença de cardiopatia em todos os pacientes com deleções 

em 7q11.23 envolvendo esse gene. Por isso, efeitos epigenéticos, como o 

efeito da variação do número de cópias de outras regiões do genoma, 

devem ser considerados. 

        O óbito de três pacientes por complicações cardiovasculares demonstra 

o peso desse tipo de manifestação na morbidade e na mortalidade dos 

pacientes com SWB. Um desses foi submetido a transplante cardíaco. Não 

há relatos anteriores desse tipo de cirurgia em pacientes com SWB. 

        A frequência dos outros achados clínicos dos pacientes desse estudo 

se equiparou à relatada na literatura em relação aos dismorfismos faciais, 

comportamento hipersociável, atraso do DNPM, hiperacusia, baixa estatura 
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e microcefalia. Entretanto, apesar de hipercalcemia ter sido uma 

característica descrita nos relatos iniciais da SWB, foi detectada somente em 

uma paciente desse estudo.  Como muitas vezes a hipercalcemia se 

manifesta nos primeiros anos de vida, muitos pacientes podem até ter 

apresentado essa manifestação. Todavia, como a medição de cálcio sérico 

não é uma rotina nos berçários ou pronto-socorros pediátricos, além de o 

paciente muitas vezes não ter ainda o diagnóstico da SWB na infância (o 

que poderia alertar o neonatologista ou pediatra a solicitar uma dosagem 

sérica desse eletrólito), este pode ser um viés em nossa análise. Além disso, 

alguns pacientes apresentam hipercalcemia ao longo da vida e alguns dos 

pacientes de nosso estudo podem não ter apresentado essa alteração 

exatamente durante o período do estudo. Portanto, devem continuar a ser 

monitorados quanto à possibilidade de distúrbio do cálcio periodicamente 

(American Academy of Pediatrics, 2001; Pober and Morris, 2007). 

        A prevalência de alterações da tireóide nos pacientes do presente 

estudo (14,5% e 7,3% de hipotireoidismo e hipotireoidismo subclínico 

respectivamente) fica entre os números encontrados na literatura, que ainda 

é controversa, com números variando de 2 a 38%  (American Academy of 

Pediatrics, 2001; Selicorni et al., 2006). A possibilidade de agravamento de 

algumas manifestações clínicas da SWB pelo hipotireoidismo e a 

possibilidade de tratamento dessa condição justificam o acompanhamento 

de rotina dos níveis de TSH e T4 livre, bem como o inquérito de sinais e 

sintomas de hipotireoidismo nos pacientes com SWB. A orientação na 

literatura atual é de acompanhamento dos níveis de hormônios da tireóide a 
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cada dois anos (American Academy of Pediatrics, 2001); entretanto, em 

nosso protocolo, no qual a testagem foi anual, vários casos de 

hipotireoidismo foram diagnosticados e poderiam ter tido atraso diagnóstico 

caso a periodicidade dos exames fosse em intervalo maior. Apesar de 

diabetes mellitus ser outra complicação endocrinológica descrita na SWB, 

(Pober and Morris, 2007) nenhum dos pacientes estudados apresentou 

alterações nos níveis glicêmicos de jejum. Entretanto, os pacientes do nosso 

estudo eram em sua maioria crianças e adolescentes e essa é uma 

manifestação mais frequente na idade adulta (Pober e Morris, 2007; Pober 

et al., 2010). 

        As frequências de outras manifestações da SWB observadas nesse 

estudo, tais como estrabismo, hérnias, escoliose e sinostose radioulnar, 

foram concordantes com os números e variações descritos na literatura 

(Greenberg e Lewis, 1988; Perez Jurado et al., 1996; American Academy of 

Pediatrics, 2001; Bedeschi et al., 2011). Por outro lado, as queixas 

geniturinárias tiveram uma prevalência um pouco superior ao descrito por 

outros grupos (85,4% no presente estudo versus 50 a 68% na literatura) 

(Perez Jurado et al., 1996; American Academy of Pediatrics, 2001), o que 

pode refletir o fato de todos os pacientes de nossa casuística serem 

encaminhados para avaliação basal pela equipe de Urologia.  

        Hipertensão arterial foi detectada em 20/55 pacientes (36,4%). Um 

paciente apresentou hipertensão aos quatro anos de idade, o que nos alerta 

para a ocorrência dessa complicação ainda na infância. Na literatura, há 

relatos de hipertensão arterial em cerca de 50% dos pacientes com SWB 



	   59	  

(Del Campo et al., 2006), até mesmo em lactentes de 1 mês de vida 

(Bouchireb et al., 2010). No presente estudo, 4/20 (20%) tinham estenose de 

artérias renais. Um paciente faleceu após a segunda cirurgia de correção de 

estenose de artérias renais bilaterais aos 13 anos. Na literatura, a 

hipertensão renovascular é descrita em 44% dos pacientes com SWB 

(Pankau et al., 1996). A possibilidade de estenose de artérias renais ser o 

fator etiológico, com tratamento efetivo pela indicação de tratamento 

cirúrgico, deve alertar todo profissional de saúde que lida com pacientes 

com SWB a monitorar a pressão arterial (American Academy of Pediatrics, 

2001) e solicitar avaliação das artérias renais caso se encontrem valores 

anormais para a faixa etária, incluindo crianças pequenas.  

        A ocorrência de outros achados menos frequentes e menos específicos 

da SWB nesse estudo (por exemplo, baços acessórios, dente neonatal, 

craniossinostose, hérnias musculares em membros inferiores) e sua relação 

com essa síndrome não pode ser determinada, uma vez que o número de 

pacientes com cada uma dessas manifestações foi pequeno. A estenose de 

canal lacrimal já foi descrita na SWB (Pober, 2010). Um paciente 

apresentava luxações recorrentes de patelas, anormalidade essa já descrita 

em alguns pacientes com SWB (Morris et al., 2010). 

        Tendo em vista a relativa alta prevalência de problemas neurológicos, 

endocrinológicos, cardíacos, oftalmológicos, ortopédicos, urológicos, 

nefrológicos, psiquiátricos, entre outros, a avaliação dos pacientes com SWB 

por profissionais dessas especialidades se mostra de grande relevância. 
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Além disso, muitas crianças necessitam de fisioterapia e/ou fonoterapia para 

ajudá-las em seu desenvolvimento.  

        Um paciente incluído no estudo teve uma microdeleção parcial na 

região 7q11.23 detectada por MLPA®. Uma vez que ele não apresenta 

muitas das características clínicas da SWB, como os dismorfismos faciais e 

comportamento típicos, esse paciente poderia ser classificado como “SVAS-

plus”, com tradução em português de fenótipo “EASV-mais” (Morris e Mervis, 

2000).  

        Assim como descrito na literatura (Tassabehji, 2003), a homogeneidade 

no tamanho da microdeleção, mesmo em pacientes com características 

variáveis da SWB, dificulta uma correlação genótipo-fenótipo direta. Em 

contrapartida, indivíduos com microdeleções atípicas e fenótipo incompleto 

da síndrome podem ser relativamente informativos quando é possível a 

comparação das manifestações clínicas e os potenciais papeis de cada 

gene envolvido na região deletada. 

        Até o presente momento, o FISH constitui-se padrão-ouro para o 

diagnóstico da SWB. Dentre os pacientes com MLPA positivo, 14 

apresentavam FISH, com resultado também positivo (concordância em 

100% dos casos). Em cinco casos, o FISH era negativo. Destes, três 

também apresentavam MLPA negativo, porém dois pacientes, com quadro 

clínico típico da SWB (Figura 15), apresentavam FISH negativo, realizado 

em outro serviço e MLPA positivo. A análise por marcadores polimórficos de 

DNA também detectou a microdeleção. O FISH de um desses pacientes foi 
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repetido em outro serviço, confirmando dessa vez a microdeleção na região 

da SWB.  

 

 

Figura 15 – Pacientes com FISH negativo e MLPA® positivo para a SWB  

 

        Os resultados das análises de marcadores polimórficos de DNA 

estavam disponíveis para 40 pacientes e foram concordantes com o MLPA 

em todos os casos em que os marcadores foram informativos (houve 

apenas um caso com análise de marcadores inconclusiva). 

A concordância dos resultados em comparação com outros métodos 

diagnósticos já conhecidos indica que a técnica de MLPA® é uma alternativa 

promissora para a detecção da microdeleção em 7q11.23, permitindo a 

confirmação diagnóstica de SWB.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

• A técnica de MLPA® foi capaz de detectar da microdeleção na região 

7q11.23 possibilitando a confirmação diagnóstica da SWB em 55/65 

(84,6%) dos pacientes estudados. Foi possível detectar uma 

microdeleção menor atípica em um paciente cujo quadro não constitui 

SWB, mas sim “SVAS-plus”. 

• Para os pacientes que tinham resultados de FISH disponíveis, houve 

concordância  de 100% nos resultados positivos (14 FISH e MLPA 

positivos). Dos pacientes com FISH negativos, tinham resultados de 

MLPA concordantes (negativos). Dois pacientes com diagnóstico 

clínico de SWB e resultados de FISH negativos tiveram microdeleção 

na região 7q11.23 confirmada por MLPA® e marcadores polimórficos 

de DNA. 

• Para os pacientes que tinham resultados de marcadores polimórficos 

disponíveis, a concordância dos resultados foi de 100% (34 pacientes 

tinham marcadores e MLPA positivos; cinco pacientes tinham 

marcadores e MLPA negativos). 

• Os principais achados clínicos de pacientes com deleção foram: 

fácies típica (98,2%), atraso de DNPM (98,2%), comportamento 

hipersociável (94,5%), hiperacusia (94,5%) e cardiopatia (81,8%). Foi 

encontrada associação estatisticamente significante entre a presença 

desses achados clínicos e a presença de microdeleção. 
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• Outros achados nos pacientes com microdeleção foram: microcefalia 

(30,9%) e baixa estatura (43,6%). A frequência desses achados não 

teve diferença estatisticamente significante em relação aos pacientes 

sem microdeleção. 

• A cardiopatia congênita estava presente em 45 pacientes (81,8%), 

sendo que 19/45 (42,2%) apresentavam EASV (12 eram EASV 

isolada e 7 eram casos com associação a outras anomalias 

cardíacas). Três pacientes morreram por complicações cardíacas, 

mesmo com acompanhamento clínico e intervenções cirúrgicas 

corretivas, demonstrando o impacto da cardiopatia como fator de 

mortalidade nessa síndrome. 

• A hipertensão arterial precoce (4– 23 anos) foi encontrada em 20/55 

(36,4%) dos pacientes. Entre os pacientes hipertensos, 4/20 

apresentaram estenose de artérias renais. 

• Queixas geniturinárias estavam presentes em 85,4% dos casos, 

principalmente urgência miccional e enurese noturna. 

• O hipotireoidismo foi encontrado em 14,5% e hipotireoidismo 

subclínico estava presente em 7,3% dos pacientes com microdeleção 

típica.  

• A ocorrência de problemas neurológicos, endocrinológicos, 

oftalmológicos, urológicos, renovasculares e psiquiátricos, bem como 

complicações cardíacas, acarreta a necessidade de avaliação por 

profissionais dessas especialidades. O acompanhamento 

multidisciplinar e a comunicação harmoniosa entre esses profissionais 
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contribuem para o manejo efetivo desses pacientes. 

• A confirmação diagnóstica da SWB permite um acompanhamento 

antecipatório para a detecção precoce de complicações, 

aconselhamento genético e orientação aos pais. 
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ANEXO A – Folha de aprovação do estudo pela Comissão de Ética para 
Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da diretoria clínica do Hospital 
das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C – Escore da síndrome de Williams-Beuren 
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ANEXO D – Artigos submetidos ou publicados referentes a este projeto 

 

1) Dutra RL, Honjo RS, Kulikowski LD, Fonseca FM, Pieri PC, Jehee FS, 

Bertola DR, Kim CA. Copy number variation in Williams-Beuren syndrome: 

suitable diagnostic strategy for developing countries. BMC. 2012 Jan 9;5-13. 

 

2) Honjo RS, Dutra RL, Nunes MM, Gomy I, Kulikowski LD, Jehee FS, Kim 

CA. Atypical deletion in Williams-Beuren syndrome critical region detected by 

MLPA® in a patient with supravalvular aortic stenosis and learning difficulty. 

Submetido ao Journal of Genetics and Genomics em fevereiro / 2012 – Em 

análise. 
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