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RESUMO:

os autores apresentam a Síndrome de Williams
comentando os aspectos genéticos, os critérios diag-

Introdução
A Síndrome de Williams (SW) ou de WilliamsBeuren foi descrita inicialmente em 196l(3). Os autores
relataram quatro crianças com estenose aórtica
supra^alvular, retardo mental, fades peculiar e hipercalcemia.
Etiología: A grande maioria dos casos é de ocorrência esporádica. Foi sugerido por alguns autores
herança autossômica dominante, sendo que a maioria
dos casos seria devido a mutações novas.
Incidência: 1: 10.000 (1M: IF) (Grimm e WesseIhoeft, 1980)(4)
Patogênese: Estudos recentes sugerem que a hipercalcemia na SW esteja relacionada a um defeito na
atividade, liberação ou produção de calcitonina. Foi
sugerida também uma alteração na síntese ou degradação da 1,25 - hidróxivitamina D (Burn, 1986) (1).
Critérios Diagnósticos Maiores:
• Fácies peculiar
• Estenose aórtica supravalvular
• Déficit de crescimento
• Retardo mental
• Hipercalcemia
Achados Clínicos:

• Características faciais: Tornam-se mais evidentes com a idade. O fácies é um pouco grotesco caracterizando-se por olhos claros, íris de padrão estre-

nósticos, os achados clínicos, o prognóstico e o diagnóstico diferencial
lado, regiões periorbitárias salientes, ponte nasal
baixa, narinas antevertidas, lábios grossos e bochechas proeminentes. Os pacientes costumam ter voz
anasalada.
• Sistema cardiovascular: A maioria dos afetados apresentam estenose aórtica supravalvular. Outras
anomalias incluem hipoplasia da aorta, prolapso da
valva mitral, defeito de septo atrial e ventricular, estenose da artéria renal.
• Sistema Nervoso Central: Cerca de 65% dos
pacientes têm microcefalia e 95% apresentam retardo
mental com QI médio de 56. Podem apresentar também disturbios de comportamento como impulsividade, autismo e alterações de linguagem.
Outros achados incluem anomalias gênito-urinárias
como micropênis, estenose de uretra, divertíanos de bexiga, nefrocalcinose e calculóse renal. Os afetados podem
apresentar alterações esqueléticas como pectus excavatum, cifoescoliose, hálux valgo e clinodactilia do 5Q dedo.

Achados Laboratoriais:
• Hipercalcemia - quando presente desaparece
durante o 2- ano de vida ou pode persistir até a vida
adulta. A regulação da 25 - hidroxi-vitamina D pode
estar anormal. A resposta do cálcio sérico a um teste
de sobrecarga de cálcio é anormal, mesmo naqueles
pacientes sem história clínica, alterações radiológicas
ou laboratoriais de hipercalcemia.
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• Colesterol sérico elevado durante a infância.

clinical findings, prognosis and the
diagnosis.

differential

Diagnóstico Diferencial
As características faciais podem ser confundidas
com outras patologias principalmente com a Síndrome
de Noonan e Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
A Síndrome de Noonan caracteriza-se por ptose
palpebral, hipertelorismo, pescoço curto ou alado,
baixa estatura e cardiopatia congênita principalmente
estenose pulmonar.
A Síndrome de Beckwith-Wiedemann está associada a macrossomia, macroglossia, fossetas retroauriculares, onfalócele e/ou hérnia umbilical. A maioria dos
pacientes apresentam hipoglicemia de difícil controle
no período neonatal.

Prognóstico
A estenose aórtica supravalvular tende a progredir
com a idade e a estenose da artéria pulmonar, por outro lado, tende a melhorar. A estenose das artérias
coronarias pode levar ao infarto do miocárcio. Cerca
de 60% dos indivíduos afetados pela SW acima de 22
anos de idade apresentam hipertensão arterial. Alguns
pacientes podem evoluir para insuficiência renal
crônica devido a nefrocalcinose.
Tratamento
• Quando há hipercalcemia alguns autores recomendam a eliminação da vitamina D da dieta e
diminuição da ingestão de cálcio.
• Cirurgia cardíaca se necessário.
• Tratamento fonoaudiológico.
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The authors present the Williams syndrome emphatizing its genetic aspects, diagnostic criteria,

Dra. Chong Ae Kim
Instituto da Criança do Hospital das Clínicas - FMUSP
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647
Secretaria Médica - 1o andar
CEP 05403-900 - Cerqueira Cesar - SP

