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RESUMO 

A síndrome de Williams-Beuren (SWB) é uma doença genética caracterizada por dismorfismos 

faciais, anomalias cardiovasculares, deficiência intelectual e perfil cognitivo típico. A SWB é 

causada por uma microdeleção hemizigótica da região cromossômica 7q11.23, de ~1,5Mb a 

1,8Mb de genes de copias únicas e deleções maiores ou menores que esses limites são 

considerados deleções atípicas. O objetivo do trabalho foi detectar perdas ou ganhos de DNA 

por meio da técnica de MLPA na região crítica da SWB em pacientes com diagnóstico clínico 

estabelecido pela pontuação de escore da AAP, (2001) e com exame de FISH (-) realizado 

anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa, e assim correlacionar os achados de perdas ou 

ganhos de DNA com os já descritos na literatura e correlaciona-los aos fenótipos/genótipo 

descritos em bancos de dados público como DVG, DECIPHER, UCSC Genome Browser dentre 

outros. Foram selecionados 30 indivíduos com hipótese diagnóstica de SWB e análise 

citogenética negativa para SWB estabelecida pela técnica da FISH. O diagnóstico clínico de 

SWB “clássica” foi estabelecido pelo escore da Academia Americana de Pediatria (2001). Foi 

realizada a extração de DNA das amostras e foi aplicada a técnica de MLPA com o kit SALSA 

P029 (MRC-Holland, Amsterdam, The Netherlands) com sondas específicas para os principais 

genes encontrados na região crítica da SWB. Nesta amostra predominou o sexo masculino (2M:1F) 

e a idade do 1° atendimento foi tardia (mediana 9,5 anos). A casuística apresentou as 

características faciais que determinam a face considerada como típica na SWB. Apenas 11/30 

pacientes apresentavam cardiopatia, e desses apenas 2/11 apresentavam a estenose aórtica 

supravalvar. Das alterações gastrointestinais as mais frequentes foram as dificuldades 

alimentares e constipação. As características que compõem o perfil cognitivo típico da SWB as 

mais frequentes foram: hiperatividade, loquacidade, sociabilidade excessiva e deficiência 

intelectual. Apesar da casuística apresentar características típicas da SWB a análise molecular 

pela técnica de MLPA não detectou nenhuma perda ou ganho de DNA na região crítica da 

SWB. A técnica pode não ter detectado nenhuma perda ou ganho de DNA, porque as alterações 

podem estar presentes em regiões que não são cobertas pelas sondas presentes no kit comercial 

P029-C1. Assim, para os casos com diagnóstico clínico de SWB e FISH (-), sugerimos o uso 

de outras técnicas como o array-CGH ou NGS. Foi realizado o Aconselhamento genético dos 

familiares, informando esses resultados e comunicando-lhes que o estudo prosseguirá com 

aplicações de outras metodologias laboratoriais subsidiárias ao diagnóstico clínico do paciente. 



ABSTRACT 

Williams-Beuren Syndrome (WBS) is a genetic disorder characterized by facial dysmorphisms, 

cardiovascular anomalies, intellectual disability and typical cognitive profile. WBS is caused 

by a hemizygous microdeletion of the 7q11.23 chromosomal region, ~ 1.5Mb to 1.8Mb of 

single copy genes, and deletions larger or smaller than those limits are considered atypical 

deletions. The objective of this study was to detect DNA loss or gain by MLPA technique in 

the critical region of SWB in patients with clinical diagnosis established by AAP score (2001) 

and with FISH (-) examination previously performed by our search group, and thus correlate 

the findings of DNA loss or gain with those already described in the literature and correlate 

them with the phenotypes / genotype described in public databases such as DVG, DECIPHER, 

UCSC Genome Browser and others. Thirty individuals with diagnostic hypothesis of WBS and 

negative cytogenetic analysis for WBS established by the FISH technique were selected. The 

clinical diagnosis of “classic” WBS was established by the American Academy of Pediatrics 

score (2001). DNA extraction from the samples was performed and the MLPA technique was 

applied with the SALSA P029 kit (MRC-Holland, Amsterdam, The Netherlands) with probes 

specific for the major genes found in the critical region of the SWB. In this sample, the male 

gender predominated (2M: 1F) and the age of the first attendance was late (median 9.5 years). 

The sample presented the facial characteristics that determine the face considered as typical in 

WBS. Only 11/30 patients had heart disease, and of these only 2/11 had supravalvular aortic 

stenosis. The most frequent gastrointestinal alterations were eating difficulties and constipation. 

The most frequent characteristics that make up the typical SWB cognitive profile were: 

hyperactivity, loquacity, excessive sociability and intellectual disability. Although the sample 

presents typical WBS characteristics, molecular analysis by MLPA technique did not detect any 

DNA loss or gain in the critical WBS region. The technique may not have detected any DNA 

loss or gain because the changes may be present in regions that are not covered by the probes 

in the commercial kit P029-C1. Thus, for cases with clinical diagnosis of WBS and FISH (-), 



we suggest the use of other techniques such as array-CGH or NGS. Genetic counseling of the 

relatives was carried out, informing these results and informing them that the study will 

continue with the application of other subsidiary laboratory methodologies to the clinical 

diagnosis of the patient.



1. INTRODUÇÃO

A síndrome de Williams-Beuren (SWB; OMIM 194050) foi descrita de maneira

independente, por Williams et al., 1961 e por Beuren et al., 1962; é uma doença genética 

com alterações do neurodesenvolvimento multissistêmico complexo, caracterizada por 

dismorfismos faciais, anomalias cardiovasculares, deficiência mental e de crescimento, além 

de possuir um perfil cognitivo típico, apresentando ansiedade e sociabilidade excessiva 

(AAP,2001; MORRIS et al., 1988). A SWB acomete 1/7.500 nascidos vivos, está presente 

em todas as comunidades mundiais e etnias e acomete ambos os sexos indistintamente ( 

STROMME; BJORNSTAD; RAMSTAD, 2002; KRUSZKA et al., 2018). 

A hipótese diagnóstica da SWB baseia-se na evolução clínica durante os primeiros 

anos de vida quando as características faciais, o perfil cognitivo e as anomalias cardíacas 

tornam-se evidentes. Entretanto, a grande variabilidade fenotípica nessa síndrome muitas 

vezes dificulta e atrasa o diagnóstico clínico.  

A afecção é causada pela deleção hemizigótica de aproximadamente 1,5Mb a 1,8Mb 

de genes contíguos na região do braço longo do cromossomo 7 (7q11.23) (EWART  et al., 

1993). Essa deleção engloba 28 genes de cópias únicas, dentre os quais se destaca o gene da 

elastina (ELN). Este gene codifica a proteína elastina, componente fundamental das fibras 

elásticas do tecido conjuntivo, sendo que a haploinsulficiência do mesmo apresenta 

correlação a várias características encontradas na SWB, como as cardiopatias congênitas, 

alterações faciais, voz rouca, envelhecimento precoce, hérnias e contraturas ou frouxidão das 

articulações (EWART  et al., 1993; AAP, 2001). As outras características clínicas da 

síndrome, como o perfil cognitivo típico tem sido associado à haploinsuficiência de outros 

genes presentes na região, como LIMK1, GTF2IRD1 e GTF2I, pelos estudos envolvendo 

pacientes com deleções atípicas, que são deleções maiores ou menores que 1.5 Mb e 1.8 Mb 

(HIROTA et al., 2003; MORRIS et al., 2003; DELGADO et al., 2013).  

A técnica de hibridação in situ por fluorescência (FISH) tem sido usada para 

confirmar o diagnóstico clínico e é muito eficiente em demonstrar a microdeleção da banda 



7q11.23 no cromossomo 7 (LOWERY et al., 1995; SUGAYAMA et al., 2003; SOUZA et 

al., 2007).  

As deleções atípicas são aquelas menores ou maiores que as deleções típicas, os 

pacientes portadores dessas deleções apresentam  na maioria dos casos apenas algumas 

características do perfil clínico típico da SWB, como facies típicas, cardiopatias congênitas 

e perfil cognitivo. Portanto, a identificação de pacientes com as  deleções atípicas é de grande 

relevância pois fornece informações para a correlação genótipo-fenótipo da SWB 

(DELGADO et al., 2013). As deleções atípicas podem ser detectadas por técnicas como 

MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification), qPCR (quantitative real-time 

PCR) (HOWALD et al.2006; VAN HAGEN et al., 2007; LAURITO et al., 2013; HONJO et 

al., 2015), NGS (New generation sequencing) e aCGH (YAGIHASKI et al., 2014; 

STREATÃ et al., 2016). 

1.1.Características genéticas 

A região crítica da síndrome de Williams Beuren (RCWB), em 7q11.23,  possui uma 

arquitetura genômica complexa e a região de genes de cópia única possui em torno de 1,2 

Mb; que está ligada a duas regiões repetitivas, repetições de cópias baixas (LCR – Low Copy 

Repeats), conhecidas também como duplicações segmentais (SDs)  (SCHUBERT, 2009). As 

LCRs estão divididas em 3 blocos: A, B e C; que estão organizados em segmentos 

centromérico, medial e telomérico, e representam o substrato para a ocorrência de crossing-

over durante a divisão meiótica (INOUE; LUPSKI, 2002), como apresentado na Figura 1. As 

LCRs são compostas tanto por genes quanto por pseudogenes (HOBART et al., 2010).  



Figura 1. Visualização gráfica da região 7q11.23 deletada na síndrome de Williams-Beuren. A 

localização e orientação dos blocos LCRs (A, B e C) centromérico (c), médios (m) e teloméricos (t) 

estão indicados por setas coloridas, nota-se que os genes estão representados nos blocos apenas uma 

vez. Abaixo, as deleções típicas de 1,5Mb e 1,8Mb estão representadas com pontos de quebra dentro 

dos blocos B centromérico e B medial e blocos A centromérico e A medial, respectivamente. Logo 

abaixo há a duplicação dos blocos de LCRs B medial, B centromérico e C medial; há também a 

representação da triplicação. Por último há a representação da inversão dos blocos A medial, B 

medial, C medial e B telomérico (Revisto e modificado de MERLA et al., 2010).  

As LCRs possuem uma alta similaridade de sequências homólogas o que leva à 

predisposição para a ocorrência de um pareamento não homólogo entre blocos diferentes 

(non allelic homologous recombination - NAHR). Caso ocorra uma recombinação neste 

NAHR acarretará em uma deleção em uma cromátide e duplicação da região na outra 

cromátide, (OSBORNE et al., 2001; LUPSKI, 2009). Cerca de 95% dos pacientes com 

diagnóstico clínico de SWB apresentam uma deleção de ∼ 1,5 Mb causada por uma 

recombinação meiótica desigual entre os blocos B-centromérico e B-medial, ∼ 3–5% exibem 

uma deleção de ∼ 1,8 Mb entre os blocos A-centromérico e A-medial, deleções maiores ou 



menores que esses limites são consideradas atípicas e já foram descritas na literatura, porém 

com frequências baixas (<2%) (KORENBERG et al., 2000; BAYÉS et al., 2003; 

SCHUBERT; LACCONE, 2006; SCHUBERT, 2009) (Figura 1).  

A SWB é considerada uma síndrome esporádica pois a deleção tem ocorrência de 

novo (ANTONELL et al., 2006). Casos familiares onde um dos genitores é afetado e tiveram 

filho afetado (risco de 50%) já foram relatados (MORRIS; THOMAS; GREENBERG, 1993). 

Não existe predominância de origem parental ( DUTLY; SCHINZEL, 1996; PÉREZ 

JURADO et al., 1996; ROBINSON et al., 1996; URBAN et al., 1996; BAUMER et al., 1998; 

BAYÉS et al., 2003;THOMAS et al., 2006;). 

 A ocorrência da deleção pode também ser devido à presença em um dos genitores de 

uma inversão paracêntrica hemizigótica na RCSWB, que pode levar ao pareamento 

desequilibrado dos cromossomos, devido a erro de  pareamento entre LCRs de uma mesma 

cromátide ou cromossomo (OSBORNE et al., 2001; BAYÉS et al., 2003; SCHUBERT, 

2009; HOBART et al., 2010). Assim, um genitor portador da inversão tem um risco 

aumentado em relação a população de ter um filho com a SWB, com uma frequência de 

aproximadamente 5,4 vezes maior do que a observada na ausência da inversão (HOBART et 

al., 2010). 

Os genes envolvidos na deleção foram definidos através de marcadores de 

microssatélite em indivíduos portadores de SWB (PÉREZ JURADO et al., 1996). Na região 

comumente deletada já foram identificados 28 genes, entretanto, a correlação genótipo-

fenótipo das manifestações na SWB ainda não foi totalmente esclarecida para todos os genes 

deletados.  

Dos 28 genes da RCSWB, o único gene cuja a correlação genótipo-fenótipo foi 

estabelecido é o gene da elastina (ELN). A haploinsuficiência do ELN é inequivocamente 

responsável pelos problemas cardiovasculares e outras anormalidades do tecido conjuntivo 

de pacientes com SWB (EWART et al., 1993). A elastina forma as fibras elásticas da matriz 

extracelular do tecido conjuntivo por todo o corpo, além de regular a proliferação de células 

musculares lisas vasculares. A haploinsuficiência da elastina resulta em arteriopatias 

envolvendo artérias de médio e grande calibre, levando ao estreitamento da luz. A 



hipertensão é observada comumente em pacientes com SWB com e sem estenose da artéria 

renal (BRODER et al., 1999; GIORDANO et al., 2001), e sua etiologia ainda é motivo de 

debate. Entretanto, a patogênese da arteriopatia na SWB pode ser mais complexa e 

possivelmente relacionado a outros genes na região crítica da SWB. 

1.2. Diagnóstico clínico e laboratorial 

Os portadores da SWB apresentam alterações nas características físicas e no 

comportamento. As características faciais típicas incluem microcefalia, fronte ampla, 

estreitamento bitemporal, edema periorbital, estrabismo, íris estrelada, sobrancelhas largas, 

ponte nasal baixa, nariz curto e arrebitado, hipoplasia malar, filtro nasal longo, orelhas em 

abano, bochechas proeminentes, queixo pequeno, micrognatismo, macrostomia e lábio 

inferior volumoso (WILLIAMS; BARRAT-BOYERS; LOWE, 1961; BEUREN; APITZ; 

HARMJANZ, 1962; MORRIS et al., 1988). Os pacientes também apresentam alterações 

dentárias, sendo a maloclusão a mais frequente,  (POBER, 2010). Nas crianças é mais 

evidente as pregas epicânticas, bochechas proeminentes e dentes pequenos e espaçados, 

enquanto nos adultos é mais evidente a face e o pescoço longo e os ombros caídos (MORRIS, 

2018).   

Dentre as anomalias cardiovasculares envolvidas na síndrome as mais frequentes 

(70% a 80%) são arteriopatias, que pode afetar qualquer artéria (MORRIS et al., 1988). Das 

arteriopatias, a mais comum e grave é a  estenose aórtica supra-valvar (EASV) 

(75%)(MORRIS, 2018). A estenose da artéria pulmonar (EAP), embora menos frequente, é 

mais comum na infância e geralmente melhora com o tempo (MORRIS, 2018). Os problemas 

cardíacos representam a maior parte da morbidade e mortalidade da SWB, que pode ser 

decorrentes de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e morte súbita 

(WESSEL et al., 2004). 

As alterações no tecido conjuntivo se apresentam no perfil facial, voz rouca, presença 

de hérnias (umbilical ou inguinal), frouxidão das articulações e anomalias cardiovasculares 

(MORRIS, 2018). As alterações musculoesqueléticas são observadas nas crianças como 

hipotonia e frouxidão das articulações, enquanto nos adolescentes e adultos há hipertonia e 



contratura das articulações( KAPLAN et al., 1989; MORRIS et al., 1990; LOPEZ-RANGEL 

et al., 1992). 

Na primeira infância, as crianças podem apresentar refluxo gastro-esofágico, vômitos, 

dificuldade em se alimentar, dores abdominais, cólicas prolongadas, constipação e as 

alterações endócrinas, como a hipercalcemia idiopática infantil transitória, detectável no 

primeiro ano de vida presente em 6 a 15% (MORRIS et al., 1988; FERRERO et al., 2007). 

Os pacientes com SWB possuem um padrão próprio de crescimento, tendo como 

características deficiência de crescimento pré-natal e baixo ganho de peso, principalmente 

nos primeiros 4 anos. As cólicas e a dificuldade para se alimentar levam a uma nutrição 

deficiente que resulta em baixo peso e interfere no crescimento, assim foram desenvolvidas 

curvas de crescimento e peso específicos para as crianças com a síndrome (AAP, 2001). Há 

deficiência de crescimento pós-natal é observada nos primeiros 4 anos de vida, após esse 

período o ganho de peso e o crescimento linear podem melhorar na infância, entretanto no 

adulto a estatura ainda é considerada baixa (MORRIS et al., 1988).   

A deficiência intelectual é de intensidade leve a moderada e está presente em 75% 

dos afetados, com quociente de inteligência (QI) em torno de 50-60 (SMOOT et al., 2005). 

Indivíduos com SWB possuem perfil cognitivo especifico com um padrão característico de 

debilidades e habilidades. As áreas que apresentam maiores debilidades são a construção 

visoespacial e as habilidades motoras finas, na escrita e em algumas atividades escolares 

como matemática (SMOOT et al., 2005). Já as áreas com maiores habilidades estão 

relacionadas a linguagem, reconhecimento e memorização facial e o talento musical 

(POBER, 2010). Os portadores da síndrome possuem um perfil comportamental e de 

personalidade característico, sendo extremante sociáveis e extrovertidos (SMOOT et al., 

2005). Além disso, a maioria apresenta  déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, empatia 

excessiva, hiperacusia e distúrbios do sono (AAP, 2001).  

Embora as manifestações clínicas na SWB sejam conhecidas, elas podem ser sutis a 

ponto de mascarar o diagnóstico e podem não se manifestar no início da vida tornando o 

diagnóstico mais difícil. Algumas das causas da dificuldade do diagnóstico podem ser: 1) as 

características faciais típicas podem não ser óbvias no nascimento, mas podem se tornar mais 



evidentes com o tempo; 2) embora os bebês tenham sintomas que podem estar relacionados 

à hipercalcemia, os sintomas não são específicos e a dosagem de cálcio sérico não é realizada 

de rotina; 3) os atrasos no desenvolvimento são frequentemente atribuídos aos problemas 

crônicos, e o tamanho pequeno e as características faciais infantis das crianças com SWB 

contribuem para fazer com que os pacientes pareçam mais novos do que sua idade 

cronológica (MORRIS et al., 1988). Em um estudo realizado pelo nosso grupo por Souza et 

al., 2007, as crianças com SWB tiveram um diagnóstico tardio (com mais de sete anos) e 

apenas três delas foram identificadas com idade abaixo de três anos, todas com graves 

cardiopatias congênitas, corroborando assim o estudo de Morris et al., 1988, onde a idade 

média do diagnóstico foi de 6,4 anos. 

O diagnóstico clínico é confirmado pela técnica da FISH considerada “padrão ouro” 

mas devido seu alto custo foram elaborados sistemas de pontuação para auxiliar os pediatras 

no diagnóstico clínico da SWB e na indicação do teste da FISH. Os sistemas são baseados 

nos aspectos clínicos apresentados pelos pacientes, onde as características recebem 

pontuações segundo as referências de: Lowery et al.,(1995); Academia Americana de 

Pediatria (AAP, 2001); e Sugayama et al., (2007). 

Os três sistemas de pontuação foram avaliados em nosso grupo por Leme et al., (2013) 

que encontram entre eles uma alta sensibilidade e baixa especificidade, além de demonstrar 

que a SWB pode ser diagnosticada clinicamente usando qualquer um dos sistemas avaliados. 

E assim, o uso da FISH em combinação com a avaliação clínica pode ajudar a estabelecer o 

diagnóstico mais preciso e específico.   

A literatura e a experiência laboratorial têm demostrado que 96% dos casos com 

diagnóstico clínico de SWB possuem FISH positivo (BAYÉS et al., 2003; SCHUBERT; 

LACCONE, 2006; SOUZA et al., 2007;SCHUBERT, 2009). Desta forma 4% de pacientes 

com o fenótipo clínico de síndrome de Williams não possuem a confirmação do diagnóstico 

laboratorial clássico para esta afecção. Isso pode ocorrer devido:  

 A microdeleção ser do tipo atípica na região crítica da SWB não envolvendo o gene

da elastina (ELN) (PANI et al., 2010)

 Ter ocorrido mutação de ponto em genes da região crítica da SWB.



 Deleções ou mutações em outras regiões do genoma apresentando fenocópias da

SWB.

 Diagnóstico clínico errôneo.

Em vista disso, novas técnicas de citogenética moleculares com maior poder de 

resolução têm sido utilizadas, como a amplificação multiplex de sondas dependentes de 

ligação (MLPA), microarranjos de alta densidade (arrayCGH) e sequenciamento de nova 

geração (SNG); possibilitando a detecção de alterações genéticas complexas que a técnica da 

FISH não foi capaz de identificar. 

A MLPA é uma técnica de varredura genômica de alto rendimento, permitindo 

detectar alterações (perdas e ganhos) no número de cópias (CNVs) em até 50 sequências de 

DNA genômico alvo em uma única reação e também constatar rearranjos que não foram 

observados na análise padrão, sendo aplicada a ensaios específicos. As vantagens da técnica 

são a facilidade e rapidez na detecção de deleções, deleções atípicas e duplicações presentes 

no genoma e suas desvantagens estão na incapacidade de detectar rearranjos balanceados, 

mosaicismo em baixo grau e a sensibilidade em relação à qualidade do DNA utilizado 

(KOZLOWSKI; JASINSKA; KWIATKOWSKI, 2008).  

Van Hagen et al., 2007 confirmaram a eficácia da MLPA quando compararam a 

técnica com a FISH e dentre 63 pacientes com SWB, 52 tiveram a confirmação do 

diagnóstico com as duas técnicas, 10 pacientes não apresentaram a deleção em ambas as 

técnicas e um apresentou uma deleção atípica não detectada pela técnica da FISH, mas 

detectada pela técnica de MLPA. A técnica de MLPA foi utilizada por LAURITO et al., 2013 

para confirmar o diagnóstico clínico de um paciente com SWB na Argentina, comprovando 

a eficiência da técnica. Um grupo de pesquisadores espanhóis descobriram um novo ponto 

de quebra, entre os genes LIMK1 e EIF4H, em três pacientes independentes. Esse rearranjo 

compartilhado pelos três pacientes foi revelado por um estudo de array-CGH e confirmado 

pela técnica de MLPA a qual detectou perdas e ganhos de genes importantes na RCSWB 

(PLAJA et al., 2015). Um estudo realizado por Honjo et al., (2015) analisaram 55 pacientes 

com SWB, dentre eles 2 possuíam resultado da FISH (-) e foram confirmados pela MLPA; 

os dois casos foram reavaliados pelo nosso grupo e revelaram na verdade serem FISH (+) 

(dados não publicados).   



A técnica de array-CGH também tem sido uma poderosa ferramenta na detecção de 

microdeleções e identificação de novas anormalidades citogenéticas, embora esse método 

seja demorado e custoso dependendo da plataforma utilizada (SNIJDERS et al., 

2001;SHAFFER; BEJJANI, 2004).  
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