
  

 

rarechromo.org 

Síndrome da deleção 

22q11.2 

(Síndrome 

Velocardiofacial)  



2 

 

Síndrome velocardiofacial 
A síndrome da deleção 22q11.2 é causada pela falta de uma 
pequena parte de material genético de uma das cópias do 
cromossomo 22. A deleção 22q11.2 é causa da síndrome 
velocardiofacial (SVCF - Velocardiofacial syndrome OMIM 
#192430/síndrome de DiGeorge (DiGeorge syndrome OMIM 
#188400). Para o desenvolvimento e o funcionamento normais, os 
cromossomos devem conter a quantidade certa de material 
genético (DNA) - nem mais, nem menos.  
 

Como a maioria das outras doenças cromossômicas, mesmo a 
falta de uma pequena parte do cromossomo 22 pode aumentar o 
risco de anomalias congênitas, atrasos do desenvolvimento e 
dificuldades de aprendizagem. No entanto, os problemas variam 
de pessoa a pessoa.  
 

O que são cromossomos? 
Cromossomos são estruturas encontradas nos núcleos das 
células do corpo. Todos os cromossomos contêm milhares de 
genes que podem ser explicados como manuais de instrução (ou 
receitas) para fazer cada pessoa; os cromossomos contêm toda a 
informação genética, instruindo o corpo a como se desenvolver, 
crescer e funcionar. Cromossomos (e genes) são normalmente 
ocorrem aos pares, sendo que um cromossomo (e uma das 
versões dos genes) de cada par foi herdado de cada genitor. 
Humanos têm 23 pares de cromossomos, portanto um total de 46 
cromossomos.  
 

Destes 46 cromossomos, dois são cromossomos sexuais e 
determinam o sexo biológico. As mulheres têm dois cromossomos 
X e os homens têm um cromossomo X e um Y.  
 

Os 44 cromossomos restantes estão organizados em 22 pares, 
numerados de 1 a 22, do maior para o menor. Cada cromossomo 
tem um braço pequeno ou petit (p) - mostrado no topo do 
diagrama da página 2) - e um braço longo (q) - a parte oposta ao 
braço curto do cromossomo.  
 

Deleções Cromossômicas 
O espermatozoide do pai e o óvulo da mãe carregam, cada um, 
somente uma cópia de cada cromossomo. Quando eles se 
juntam, é formada uma única célula que agora carrega duas 
cópias de cada cromossomo. Às vezes, durante a formação do 
óvulo ou do espermatozoide, partes dos cromossomos podem 
quebrar ou sofrer um arranjo diferente do normal. Pessoas 
com a deleção 22q11.2 têm um dos  cromossomos 22 intacto, 
enquanto no outro cromossomo uma pequena parte do braço 
longo está ausente ou deletada. Para a maioria das pessoas 
com essa síndrome, aproximadamente 40 genes estão 
presentes em apenas uma cópia por causa da deleção, o que pode 
afetar o desenvolvimento físico e a aprendizagem delas. Portanto, 
acredita-se que a maioria das dificuldades clínicas são 
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cariótipos dos membros 
da Unique; este material 
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provavelmente causadas pelo fato de só haver uma cópia (ao invés das duas esperadas) de 
uma quantidade de genes. Ainda estamos aprendendo sobre as funções específicas dos 
genes nessas regiões. Além disso, é importante manter em mente que os outros genes, o 
ambiente e a personalidade única de cada criança ajudam a determinar o desenvolvimento 
futuro, as necessidades e realizações futuras. 
 

Olhando para a região 22q11.2 
Cromossomos não podem ser vistos a olho nu, mas se forem 
corados e ampliados por um microscópio de luz, é possível ver 
que cada um tem um padrão único de bandas claras e escuras, 
que parecem faixas horizontais. Ao olhar para os cromossomos 
de uma pessoa com a deleção 22q11.2, é possível avaliar qual 
parte está faltando, se a região for grande o suficiente. No 
entanto, como a quantidade de material faltando é muitas vezes 
bem pequena, essa análise cromossômica de rotina dos 
cromossomos do seu filho pode aparentar ser normal. 
Consequentemente, certamente há pessoas com deleção 22q11.2 
que ainda não foram diagnosticadas.  
 

Somente a tecnologia de análise molecular do DNA é capaz de 
identificar estas pequenas alterações. Em alguns casos, um teste 
conhecido como FISH (Hibridização Fluorescente In Situ, do inglês Fluorescence In Situ 
Hybridization), específico para a identificação da deleção, é empregado. A técnica mais 
recente é conhecida como microarranjo genômico (microarrays); ela detecta perdas e 
ganhos de pequenas quantidades de DNA ao longo dos cromossomos. Microarranjos podem 
avaliar se genes ou partes de genes em particular estão presentes uma, duas, três vezes ou 
se estão ausentes. Estas deleções bem pequenas, que não são visualizadas nem com o 
auxílio de um microscópio óptico muito potente, são chamadas de microdeleções.   
 

No diagrama do cromossomo 22 acima, as bandas estão numeradas a partir do encontro 
dos braços curto e longo (o centrômero). Pessoas com uma deleção em 22q11.2 têm uma 
parte ou a totalidade da banda q11.2 faltando. Estas deleções são conhecidas como  
deleções intersticiais, porque uma parte do braço longo do cromossomo 22 (a banda q11.2) 
está faltando, mas o resto deste braço do cromossomo em questão (bandas q12 e q13)  
ainda está presente. A banda 22q11.2 contém aproximadamente 3 milhões de pares de 
bases (3 Mb). Isso parece muito, porém na realidade é uma quantidade relativamente 
pequena, que corresponde a 6% do DNA do cromossomo 22 (um dos menores  
cromossomos humanos). O cromossomo 22 tem cerca de 49 milhões de pares de bases e 
corresponde a aproximadamente 1,5-2% do DNA total de nossas células. Pares de bases 
são as estruturas químicas que formam cada "degrau" da molécula do DNA, que parece 
uma escada em espiral. 
 

A síndrome velocardiofacial (SVCF) ou Síndrome de Shprintzen  
(Shprintzen, 1978; Meinecke, 1981) deriva das observações feitas pelo      
Dr. Robert Shprintzen, que notou traços faciais característicos associados 
a problemas no palato e no coração. Ela também é chamada de Síndrome 
de DiGeorge (Sedlacková, 1955; Strong, 1968; Kretschmer et al, 1968), em 
referência ao Dr. Angelo DiGeorge, que descreveu a síndrome nos anos 
1960. Em 1992, foi descoberto que a condição chamada de síndrome 

velocardiofacial, assim como a condição conhecida por 
muitos como síndrome DiGeorge, eram causadas por 
deleções em 22q11.2 (Scambler, 1992), levando à adoção 
do termo síndrome da deleção 22q11.2 (22q11.2 DS).    

bp = base pairs ou pares de base 
Kb = 1000 pares de base (kilobase) 
Mb = 1 milhão de pares de base (megabase) 

braço 
p - 
curto 

centrômero 

braço 
q - 
longo 
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Resultados do teste cromossômico 
O geneticista ou aconselhador genético será capaz de informar a respeito do ponto no qual 
o cromossomo do seu filho quebrou. É provável que seja feito um cariótipo, que irá 
produzir uma notação encurtada da constituição cromossômica de seu filho, se a deleção 
for grande o suficiente para ser detectada neste exame. Para a SVCF, os resultados 
provavelmente serão parecidos com o exemplo a seguir:   
 

Cariótipo 
46, XX, del(22)(q11.2q11.2) dn 
46   O número total de cromossomos nas células do seu filho 
XX   Cromossomos sexuais; XY para o sexo masculino, XX para o sexo feminino 
del   Deleção, ou material faltando 
(22)   A deleção ocorreu no cromossomo 22 
(q11.2q11.2) O cromossomo tem dois pontos de quebra, ambos na banda 22q11.2;  
  o material entre estes pontos está faltando 
dn  A deleção ocorreu "de novo" (é um evento novo). Os cromossomos dos pais  
  foram checados e não foram encontradas deleções ou outras alterações  
  cromossômicas em 22q11.2. Neste caso, é muito pouco provável que a  
  deleção tenha sido herdada e ocorreu pela primeira vez nesta família com  
  esta criança 
 

É mais provável que você receba no lugar do cariótipo os resultados de análises 
moleculares como FISH ou microarranjo genômico. Neste caso, os resultados devem se 
assemelhar aos seguintes exemplos: 
 

FISH 
46,XX.ish del(22)(q11.2q11.2)(D22S134-) 
46   O número total de cromossomos nas células do seu filho  
XX   Cromossomos sexuais; XY para o sexo masculino, XX para o sexo feminino 
ish  A análise foi feita por hibridação fluorescente in situ (FISH) 
del   Deleção, ou material faltando 
(22)   A deleção ocorreu no cromossomo 22 
(q11.2q11.2) O cromossomo tem dois pontos de quebra, ambos na banda 22q11.2;  
  o material entre estes pontos está faltando   
(D22S134-) Uma cópia do segmento de DNA marcador chamado D22S134 está faltando 
 

Microarranjo 
arr[hg19] 22q11.21(18894865_21808980)x1 
arr   A análise foi feita por microarranjo genômico 
hg19      Genoma humano de referência versão 19; essa é a sequência de DNA  
  referência para a numeração dos pares de base que estão entre parênteses. 
   Conforme mais informações sobre o genoma humano são descobertas,  
  novas sequências de referência são construídas e a numeração dos pares de 
   base pode ser ajustada.  
22q11.21 O segmento deletado está contido nessa banda cromossômica 
18894865_21808980  Os pares de base entre 18894865 e 21808980 foram deletados. Entre  
  os dois números, há 2.914.115 (2,91 Mb). Este é o número de pares de base  
  que foram deletados.  
x1  Significa que há somente uma cópia desse segmento de 2,91 Mb, não duas -  
  uma em cada cromossomo 22 -, o que seria normalmente esperado.  
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Características mais comuns 
Cada pessoa é única e, portanto, cada pessoa terá diferentes questões médicas e de 
desenvolvimento. Há uma enorme variabilidade clínica nos efeitos da deleção 22q11.2, 
mesmo na mesma família e entre gêmeos idênticos (Goodship, 1995; Yamagishi, 1998). 
Além disso, nenhuma pessoa terá todas as características listadas neste guia. No 
entanto, algumas mais comum se destacam:  
 

 Problemas cardíacos (aproximadamente 70%); 
 Anormalidade no palato resultando em fala anasalada (aproximadamente 70%);  
 Traços faciais característicos; 
 Baixos níveis de cálcio no sangue (hipocalcemia - pode resultar em convulsões); 
 Dificuldades de alimentação; 
 Problemas renais; 
 Atraso no desenvolvimento e na fala; 
 Dificuldades cognitivas e de aprendizagem variáveis, indo de casos leves (maioria) 

a mais graves. As crianças frequentemente precisam de apoio para aprenderem, 
apesar do nível de apoio necessário ser variável; 

 Problemas no sistema imune; 
 Crescimento pode ocorrer em velocidade diferente da população, mas a altura 

dos adultos é quase sempre normal; 
 Distúrbios comportamentais, emocionais e psiquiátricos, incluindo Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), ansiedade generalizada e, nos casos 
mais graves, psicose.  

 

Quão comum é a síndrome da deleção 22q11.2? 
É a síndrome de deleção mais comum e a segunda causa genética mais comum de 
defeitos cardíacos congênitos (congênita é aquela doença com a qual a criança já 
nasceu). Já foi reportado que esta síndrome afeta 1 em cada 2000 pessoas e há milhares 
de casos descritos na literatura médica mundial. A deleção ocorre com frequência igual 
em ambos os sexos, apesar da prevalência da SVCF ser subestimada por conta da 
variabilidade e do grau de manifestação dos sinais clínicos. A deleção pode ser, na 
verdade, mais comum do que o estimado, visto que algumas pessoas com deleção 
22q11.2 não são diagnosticadas com a síndrome (Shprintzen, 2008; Green, 2009).  
 

Existem pessoas com deleção 22q11.2 que são saudáveis, não 

apresentam problemas médicos graves ou defeitos congênitos e 

se desenvolveram dentro do esperado? 
Sim, existem. Algumas pessoas com deleção 22q11.2 são afetadas muito levemente. 
Alguns pais de crianças portadoras da deleção 22q11.2 apresentam a mesma deleção, 
mas sem apresentarem quaisquer características obviamente alteradas ou atraso no 
desenvolvimento. Os sintomas em alguns pais são tão sutis que o diagnóstico só ocorre 
após o nascimento de uma criança com sinais clínicos mais evidentes. Algumas crianças 
com a síndrome também podem ser muito levemente afetadas. 
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Qual o prognóstico?  
Há alguns casos de morte neonatal relatados na literatura, mais comumente atribuídos a 
problemas cardíacos graves. O progresso no tratamento das doenças cardíacas 
melhorou o prognóstico dos bebês com tais anomalias e a vasta maioria dos bebês com 
SVCF têm seus problemas cardíacos reparados (cirurgicamente ou ao longo do tempo). 
Problemas imunológicos geralmente retrocedem com o tempo e problemas de fala 
respondem bem a sessões de fonoaudiologia e, se necessário, cirurgia. Para crianças 
sem sérios problemas cardíacos ou em outros órgãos, a sobrevida não deve ser 
significativamente alterada e há vários adultos com SVCF reportados na literatura 
médica (ver Adultos com SVCF, pág. 18) 
 

 A saúde geral dela é muito boa. Ela está feliz e saudável  – 8 anos 
 

Gestação e nascimento 
A maioria das mães de bebês com a deleção 22q11.2 não apresentaram problemas 
durante a gestação e o parto, descobrindo que seus bebês eram afetados somente após o 
nascimento. No entanto, como as anomalias cardíacas e/ou fenda palatina são comuns 
na síndrome, é possível que seja feito teste cromossômico nos bebês em que tais 
anomalias sejam detectadas em ultrassonografia durante o segundo trimestre. O teste 
pode ser feito por amniocentese ou por amostragem de vilosidade coriônica. Há, na 
literatura médica, vários casos publicados de diagnóstico pré-natal de deleção 22q11.2 
(Goktolga, 2008; Unique).  
 

Três mães afiliadas à Unique reportaram polidrâmnio (um volume maior do que o normal 
de líquido amniótico) durante a gestação. Polidrâmnio pode resultar em parto prematuro 
por conta da maior distensão do útero e já foi reportado na literatura médica 
(Vantrappen, 1999; Unique). 
 

Crescimento e alimentação 
 

Os bebês normalmente não nascem pequenos e abaixo do 
peso. Os pesos ao nascer registrados na Unique apresentam 
uma variação ampla, com média de 2,92 kg. 
Aproximadamente um quarto dos bebês registrados na 
Unique tiveram baixo peso ao nascer (Unique).  
 

Variação de peso ao nascer dos bebês registrados na Unique 

(ao nascer ou perto do nascimento):  
1,871 kg a 3,997 kg 
 

Apesar das crianças frequentemente apresentarem baixa 
estatura, muitas delas atingem altura normal após a 
puberdade. No entanto, num estudo com 95 crianças de 1 a 
15 anos, quase metade era mais baixa que a população geral, 
sendo que perto de 4% eram bem menores. Muitas crianças 
registradas na Unique tiveram ganho de peso lento e são 
pequenas e magras (Weinzimer, 1998; Unique). Contudo, o 
crescimento vai se normalizando ao longo da adolescência. 

Um problema que pode afetar gravemente o crescimento é a presença de anomalias na 
válvula ou na artéria pulmonares. Pouquíssimos casos são tratados com hormônio de 
crescimento.  
 

Dificuldades alimentares, especialmente no período neonatal, são fonte de preocupação 
para as famílias, afetando cerca de 30% das pessoas com a síndrome. 

 

4 anos 
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Muitas famílias descobrem que um especialista em alimentação pode ajudar. Problemas 
de alimentação incluem comida saindo pelo nariz (regurgitação nasal) por causa da 
fraqueza palatal e refluxo gastroesofágico (no qual o alimento retorna prontamente pelo 
esôfago). Na pesquisa realizada pela Unique, quase 1/3 dos bebês tinha refluxo. Essa 
condição pode ser bem controlada alimentando lentamente os bebês em posição ereta e, 
quando necessário, posicionando a cabeça do bebê em uma parte mais elevada da cama 
para dormir.  Espessantes de alimento e medicamentos prescritos para inibir o ácido 
gástrico podem controlar o refluxo. Se essas medidas não forem suficientes, alguns 
bebês podem se beneficiar de uma fundoplicatura, procedimento cirúrgico que melhora o 
funcionamento da válvula entre o estômago e o esôfago (McDonald-McGinn, 2004; 
Unique), mas isso não é necessário na maioria dos casos. 
 

A hipotonia, comum em bebês 
com a síndrome, pode levar a 
dificuldades no processo de 
amamentação, por exemplo na 
sucção e na deglutição. Bebês 
com fenda palatina podem ter 
dificuldades nesses processos. 
Várias das mães que 
participaram da pesquisa da 
Unique obtiveram sucesso na 
amamentação dos seus filhos. 
Alguns bebês cadastrados na 
Unique usaram 
temporariamente sonda 
nasogástrica (tubo para 
alimentação que passa pelo 
nariz e desce pela garganta). À 
medida em que alguns dos bebês 
amadureceram o suficiente para 
realizar a sucção eficientemente, 
a sonda foi removida e o 

aleitamento materno ou com o uso de mamadeira foi estabelecido. Em outros casos, foi 
necessário substituir a sonda nasogástrica por uma sonda de gastrostomia (tubo que 
leva o alimento diretamente para o estômago) para atender às demandas nutricionais 
das crianças (Unique). 
 

Alguns bebês mais velhos e crianças têm problemas na mastigação e podem engasgar 
com pedaços de comida. Por isso, é possível que permaneçam em dieta pastosa por mais 
tempo do que outras crianças. Alguns pais relataram melhora desses problemas ao 
diversificar a textura da comida: ralar, picar alimentos ou adicionar molhos ao cardápio. 
Em virtude das dificuldades alimentares, muitas famílias consultaram nutricionistas. 
Muitas famílias relatam que as dificuldades alimentares se resolvem até a idade escolar 
(Unique).  
 

 Ele tem refluxo nasal. Ele tem fenda palatina submucosa e um reflexo de sucção ruim. 
Sempre que tentávamos avançar para o próximo estágio da alimentação, ele tinha 
dificuldade com sólidos e engasgava com alguns pedaços. Ele vomita bastante quando 
um novo alimento é introduzido na dieta.  – 4 anos 

3 anos 
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Aparência 
Crianças com a deleção 22q11.2 podem ser semelhantes, apesar das características 
faciais presentes serem frequentemente sutis e dentro do espectro considerado normal. 
As crianças frequentemente apresentam boca e queixo pequenos, ponte nasal ampla e, 
em alguns casos, orelhas com as bordas grossas ou mais dobradas. Traços faciais 
mudam com a idade e o nariz pode ter maior destaque na idade adulta. Outros caracteres 
podem incluir uma expressão com a boca levemente aberta e abundância de cabelo.  
 

Desenvolvimento: sentar, se movimentar e andar  

(habilidades motoras básicas) 
Algumas pessoas com SVCF vão ter um desenvolvimento completamente normal, mas 
frequentemente demoram um pouco mais para atingir alguns marcos do 
desenvolvimento motor. Há atraso para aprender a engatinhar e a andar, quando 
comparadas com outras crianças. Isso pode ocorrer por conta de maior tempo 
hospitalar, em decorrência de comorbidades, ou por problemas associados à deleção, 
como habilidades motoras reduzidas, hipotonia (menor tônus muscular) e falta de 
coordenação. A hipotonia afeta a maioria das crianças e, muitas vezes, melhora com o 
crescimento; mesmo assim, fisioterapia e terapia ocupacional precoces podem ser 
benéficas. 
 

Algumas crianças vão ter somente atrasos sutis, enquanto outras enfrentarão problemas 
mais significativos. De acordo com os dados da Unique, os bebês começam a rolar entre 
3-12 meses (média: 8 meses); sentam entre 6-20 meses (média: 10 meses) e engatinham 
entre 6-21 meses (média: 13 meses). O andar independente foi atingido entre 12 meses e 
2 anos e 10 meses (média: 19 meses).  
 

A média de idade com a qual as crianças com a síndrome andam é de 12 meses de 
acordo com a literatura médica, apesar do fato de muitas andarem mais tardiamente (até 
os 18 meses) ser considerado normal. A maioria das crianças consegue prosseguir 
andando, saltando, pulando, subindo escadas e correndo, mesmo que possam ter menor 
estabilidade e equilíbrio (Fine, 2005; Unique). 

 

 Ele está engatinhando rápido e agora está 
começando a andar. Ele escala tudo!   
– 20 meses 
 

 Ela consegue sentar, andar, correr (mais ou 
menos), pular (pouco) e subir as escadas 
segurando no corrimão. Fora de casa ela tem 
menos estabilidade - e acho que ficamos mais 
preocupados com ela caindo e se machucando 
lá fora. Ela se sente confiante andando ou 
correndo na grama, mas terrenos irregulares 
são mais desafiadores.  – 3 anos 
 

 Ela não tem problemas de mobilidade.   
– 8 anos 
 

 A mobilidade dela é boa, apesar de ir mais 
devagar nas escadas.  – 25 anos 
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Desenvolvimento: coordenação olhos-mãos, destreza  

(habilidades motoras finas) e autocuidado 
A hipotonia também pode afetar as habilidades motoras finas nessas crianças, 
promovendo demora para tentar alcançar e pegar brinquedos e segurar mamadeira ou 
copo. Isso pode levar a atrasos na capacidade dessas crianças de se alimentarem, se 
vestirem (zíperes e botões podem ser especialmente problemáticos) e de segurar a 
caneta para escrever ou desenhar. Talheres especiais mais grossos, copos com alças e 
cortar os alimentos antes de dar às crianças ajudaram em alguns casos. Para as crianças 
com dificuldades na escrita, dominar o uso de teclado ou de dispositivos touch screen 
pode ser mais fácil. 
 

O treinamento para usar o vaso sanitário também pode ser afetado. As informações da 
Unique indicam que as crianças conseguem usar o vaso sanitário consistentemente entre 
2 e 16 anos (média: 3,5 anos) (Unique). 
 

 Ela só usa fraldas de noite agora. Suas habilidades motoras finas foram avaliadas como 
melhores que as básicas, mas ainda falta controle fino, por exemplo ao manipular peças 
de quebra-cabeças ou colocar pinos em buracos numa tábua. Ela não tem problemas 
para segurar talheres, mamadeira ou brinquedos e ela já segura o lápis perfeitamente!  
– 3 anos 
 

 Enquanto bebê, ele precisou de ajuda para segurar a mamadeira até os 8 meses.  
Ele ainda usa fraldas de dia e de noite.  – 4 anos 
 

 Ela não tem problemas com habilidades motoras finas, não usa fraldas, consegue tomar 
banho sozinha, escovar os dentes e o cabelo. Ela é uma menina de 8 anos normal.  
 

 Ela teve pequenos problemas motores, por exemplo com zíperes e botões, mas teve 
sessões de terapia ocupacional. Ela demorou mais que o esperado para conseguir usar o 
vaso sanitário.  – 10 anos 
 

 Ele usava fraldas de noite até os 9 anos.  
 

 Ela tem um jeito estranho de segurar lápis e canetas.  – 25 anos 
 

 Ela tem um tremor discreto e tende a ser um pouco desastrada.  – 31 anos 
 

Fala e comunicação 
Muitas crianças com a síndrome aprendem a falar bem, porém frequentemente um pouco 
atrasadas. Isso pode ser decorrente da hipotonia ou de problemas de palato ou auditivos. 
Tipicamente, falam as primeiras palavras entre os 18 meses e os 2 anos, mas só atingem 
o próximo estágio da fala (pequenas frases e sentenças) até os 3-5 anos. As crianças com 
fenda palatina ou outros problemas no palato têm maiores dificuldades na emissão de 
alguns sons. Em aproximadamente 70% das crianças ocorre fala hipernasal, dificultando 
que sejam entendidas. Como resultado dessa dificuldade no entendimento, os pais e 
cuidadores podem não reforçar tentativas de fala. O padrão de articulação mais comum é 
a substituição de sons com oclusiva glotal por sons que requerem pressão oral. Esse é 
um tipo de erro de articulação muito confundido com omissão, na qual um som articulado 
na laringe (soando como uma tosse) é substituído por um som normalmente articulado na 
cavidade oral. Oclusivas glotais são frequentemente substituídas por todas as outras 
consoantes, exceto m, n e ng. No geral, as habilidades de expressão pela linguagem são 
particularmente afetadas, enquanto as habilidades de recepção da linguagem são 
melhores, apesar de ainda prejudicadas. As habilidades de expressão pela linguagem 
tendem a melhorar após os 4 ou 5 anos, após fonoterapia e cirurgias de palato. Problemas 
de articulação podem persistir se não tratados corretamente (Fine, 2015; Baylis, 2008; 
Shprintzen, 2008; Unique). 
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 Ele usa gestos, vocalizações, aponta e sinaliza. Está começando a falar.  – 20 meses 
 

 Ela se comunica pela fala e usando muitos sinais. Ela teve atraso inicial na fala e ainda 
tem atraso significativo, principalmente na produção de som. As habilidades de 
expressão são piores que as habilidades de recepção. Na verdade, as habilidades 
comunicativas de recepção foram avaliadas dentro da média para a idade. Quanto à 
aprendizagem da fala, a repetição é muito importante. Trabalhar os sons da fala de um 
jeito divertido e engajado funciona bem para ela.  – 3 anos 
 

 Ele se comunica com frases de duas palavras e, na maioria do tempo, é difícil entender 
o que ele quis dizer sem ele mostrar ou levar alguém para ver do que se trata.  – 4 anos 
 

 Ela começou a falar com 7 anos. Ela usa sinais, gestos e um pouco de fala. Ela 
consegue falar sentenças completas, mas grande parte é incompreensível.  – 8 anos 
 

 Ela teve atraso na comunicação de sentimentos e emoções. Ela precisou de muita 
terapia para usar palavras ao invés de agressão ou acessos de raiva.  – 10 anos 
 

 Ele costuma usar sentenças completas, mas às vezes usa o tempo verbal errado. Ele 
tem uma fala levemente anasalada.  – 11 anos 
 

 Ele não tem problemas de fala, apesar de usar frases curtas e tender mais a responder 
perguntas do que iniciar conversas.  – 18 anos 
 

 Ela usa frases complexas, às vezes tem dificuldade com algumas palavras, mas 
consegue achar uma substituta. Sua fala é anasalada e as pessoas costumavam ter 
dificuldades para entendê-la.  – 20 anos 
 

 Ela fala bem! Inicialmente, sua fala era bem anasalada.  – 25 anos 
 

Aprendizagem 
Foi reportado em estudos recentes que o QI médio nas crianças com a deleção 22q11.2 
estaria em torno de 70, abaixo da média da população geral (100). Valores de QI entre 80 
e 120 são considerados normais. Isso significa que pouco mais da metade das crianças 
têm QI abaixo da média, apesar de quase metade ter QI dentro do normal. No entanto, 
quase todos têm dificuldades específicas de aprendizagem, primariamente nas áreas de 
resoluções de problemas, compreensão de leitura e matemática. Tais dificuldades 
promovem, em muitas crianças, a necessidade de ajuda especial na escola. A maioria das 
crianças frequenta escolas comuns (quase ¾ das crianças cadastradas na Unique), mas 
podem precisar de assistência na sala de aula ou de aulas extras especiais. Os outros 20-
30% das crianças frequentam escolas de educação especial. Dois estudos independentes 
sugeriram que meninas têm menos chance de ter dificuldades em comparação aos 
meninos. Mais pesquisa é necessária nesta área (Antshel, 2005; Fine, 2005; Okarsdottir, 
2005; Roizen, 20017; Unique). 
 

Como resultado dessas dificuldades específicas de aprendizagem, a maioria das crianças 
têm desempenhos relativamente bons na leitura, ortografia e memorização da rotina, 
mas apresentam dificuldades em operações matemáticas mais complexas, raciocínio 
abstrato e resolução de problemas. Um estudo com 50 crianças e outro com 90 
adolescentes reportaram que leitura e ortografia estavam um pouco abaixo da média 
(Woodin, 2001; Antshel, 2005). Apesar das crianças com SVCF apresentarem relativa 
facilidade na decodificação da leitura, elas podem enfrentar dificuldades na compreensão 
e, portanto, apresentar dificuldade na leitura e na aprendizagem.  
 

Elas frequentemente têm dificuldade em conceitos como tempo, forma, cor e tamanho. 
Elas também podem apresentar pensamento desorganizado e obsessão com um tópico 
ou uma ideia. Evidências sugerem que crianças com a síndrome têm memória verbal 
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melhor que a visual e frequentemente apresentam 
distúrbio de aprendizagem não-verbal. Elas aprendem 
melhor visualmente e preferem assistir e copiar ao invés 
de resolver problemas. Metodologias de ensino 
específicas utilizando tais habilidades podem ser 
implementadas para maximizar a aprendizagem. 
Instrução individual ou em pequenos grupos é benéfica. 
Instrutores devem ser claros e específicos, usar pequenas 
sentenças e repetir palavras-chave. As crianças se 
beneficiam de muita repetição e de rotina; aprendizagem 
com auxílio de computador pode ajudar. Elas lidam bem 
com música e aprender usando um formato musical pode 
ser uma boa saída (Shprintzen, 2000; Unique). 
 

Um estudo recente com 172 portadoras da SVCF entre 5 e 
54 anos de idade sugere que há um declínio no QI ao 
entrar na idade adulta (Golding-Kushner, 1985; Green, 
2009). Mais estudos são necessários nesta área.  
 

 Ele ama computadores e aprende a jogar jogos virtuais 
sozinho. Ele é capaz de decifrar rapidamente qualquer 
coisa eletrônica.  – 4 anos 
 

 Ela tem dificuldade com matemática mas tem bom 
desempenho em leitura, educação física e música.   
– 8 anos 
 

 Ela tem apoio na escola para ajudar no desempenho acadêmico e no comportamento. 
Ela precisa de rotina e estruturas bem estabelecidas e de expectativas claras para ter 
sucesso. As habilidades matemáticas se desenvolveram muito quando ela aprendeu a 
patinar no gelo! As habilidades artísticas dela são fabulosas. Ela agora se esforça 
bastante, o que a ajuda a ter um desempenho melhor.  – 10 anos 
 

 Ele frequenta uma unidade de educação especial vinculada a uma escola comum. Ele 
tem dificuldade em matérias mais técnicas, como matemática e ciências, mas é melhor 
em inglês, artes, etc. Ele lê livros para crianças mais novas e consegue desenhar e 
escrever (não muito organizadamente, mas aceitável).  – 11 anos 
 

 Ele agora tem 18 anos, mas a ortografia é subdesenvolvida (como se tivesse 12 anos). 
Ele tem dificuldade com números mas conseguiu se formar no ensino básico. Ele 
atualmente está na faculdade de agronomia.  – 18 anos 
 

 Os fortes dele são música, artes plásticas e têxteis, percepção social e teatro. Ela 
atingiu níveis avançados em três disciplinas e está na universidade. Ela lê tudo, desde 
livros didáticos a romances.  – 20 anos 
 

 Ela estudava em uma escola comum e tinha notas relativamente boas em artes. Ela é 
péssima em matemática, mas boa em inglês.  – 25 anos 
 

 Ela é boa em artes e gosta de ler revistas sobre novelas.  – 31 anos 
 

 
 
 
 
 

 
4 anos 3 meses 
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Características mais 

prováveis 
Problemas cardíacos 
A deleção 22q11.2 é a segunda 
causa cromossômica de doenças 
cardíacas congênitas, atrás 
apenas da Síndrome de Down. 
Problemas cardíacos são 
reportados em aproximadamente 
70% das pessoas com a deleção. 
Estes problemas frequentemente 
são o motivo que leva os 
pacientes a realizar o teste 
genético e, consequentemente, a 
receber diagnóstico (McDonnals-
McGinn, 1999; Repetto, 2009; 
Unique). 
 

Devido à prevalência de 
problemas cardíacos, os corações 
de bebês e crianças precisam ser examinados. A investigação normalmente é feita por 
ecocardiograma (que é uma ultrassonografia detalhada do coração, usando um aparelho 
bem parecido com o usado durante a gestação) ou um eletrocardiograma (que monitora 
as batidas do coração). 
 

Tais procedimentos não são invasivos e são inofensivos e indolores. Se um defeito 
cardíaco é descoberto, é possível que seja necessário um procedimento cirúrgico para 
corrigi-lo, frequentemente durante o período neonatal. Se seu filho não foi diagnosticado 
com problema cardíaco quando bebê, algumas mudanças podem ocorrer ao longo da 
vida, portanto é recomendado realizar exames cardíacos de acompanhamento. 
 

As malformações cardíacas mais comuns em portadores da síndrome são defeitos no 
septo, mas as mais óbvias e fáceis de detectar são aquelas que afetam o fluxo de saída 
de sangue do coração (ex. aorta e artérias pulmonares). Dentre estas, as mais comuns 
são a tetralogia de Fallot, truncus arteriosus e arco aórtico interrompido. Os problemas 
cardíacos diagnosticados nas crianças podem ser únicos ou múltiplos (McDonald-
McGinn, 1999; Carotti, 2008; Unique) e estão entre eles:  
 

Tetralogia de Fallot (reportada em 22% dos casos de SVCF; 15-25% de todos os casos 
desta malformação ocorrem em pessoas com SVCF) - Uma malformação cardíaca 
complexa que envolve um defeito no septo ventricular (DSV - página 13) associado a uma 
obstrução logo abaixo da válvula da artéria que vai para os pulmões. O sangue 
"azul" (desoxigenado) não consegue chegar facilmente aos pulmões para pegar oxigênio 
e um pouco desse sangue passa pela abertura do DSV e chega ao ventrículo esquerdo, de 
onde é bombeado para o resto do corpo. Se não houver mais nenhum fator de risco, mais 
de 95% dos bebês com tetralogia de Fallot passam por cirurgias bem-sucedidas no 
primeiro ano de vida.  
 

Arco aórtico interrompido (reportado em 15% das pessoas com SVCF) - A aorta é o vaso 
sanguíneo principal que carrega sangue rico em oxigênio do coração para outros órgãos 
do corpo. Depois que sai do coração, a aorta vai primeiro pra cima, de onde saem vasos 

 
para o corpo 
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para os pulmões  
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sanguíneos para os braços e a cabeça. Depois, ela faz uma curva para baixo, formando 
um arco semicircular e se direciona para a parte inferior do corpo. Um arco aórtico 
interrompido é a falta ou a descontinuação de uma porção do arco aórtico. 
 

Defeitos no septo ventricular (DSVs) Orifícios na parede que divide as duas câmaras de 
bombeamento do coração (ventrículos). Isso permite que sangue flua da câmara 
esquerda para a câmara direita, aumentando o fluxo sanguíneo para os pulmões. O 
tratamento é determinado individualmente. Pequenos DSVs podem fechar 
espontaneamente; um DSV maior normalmente requer reparo cirúrgico para prevenir 
problemas pulmonares decorrentes do aumento do fluxo sanguíneo.  
 

Truncus arteriosus (reportado em 7% das pessoas com SVCF) - Ao invés de terem vasos 
sanguíneos separados saindo de cada lado do coração, um bebê com truncus arteriosus 
tem um vaso único que sai do coração e depois se divide em vasos que vão para os 
pulmões e para o resto do corpo. Esse grande vaso sanguíneo está normalmente 
associado aos dois ventrículos e a parte de cima da parede entre eles está ausente - 
resultando em um DSV. Normalmente, reparo cirúrgico precoce é necessário. 
 

Anel vascular (reportado em 5% das pessoas com SVCF) - formação anormal da aorta     
e/ou dos vasos sanguíneos ao redor. 
 

Defeitos no septo atrial (DSAs) Orifícios na parede muscular entre as duas câmaras de 
enchimento do coração (átrios). Um pouco de sangue passa do lado esquerdo para o 
direito, aumentando o volume de sangue que vai para os pulmões. O tratamento depende 
do tipo do defeito, de se ele fecha espontaneamente e de seu tamanho. O tratamento 
pode incluir acompanhamento médico, medicação para ajudar o coração a trabalhar 
melhor, controle de possíveis infecções na superfície interna do coração e reparo 
cirúrgico.   
 

Anomalias de arco aórtico Essas anomalias se desenvolvem a partir de padrões 
incomuns de desenvolvimento das artérias do arco aórtico. Alguns exemplos são a 
persistência de vasos sanguíneos pré-natais que normalmente regrediriam e a 
degeneração de vasos que normalmente continuam a se desenvolver. 
 

Outros Estenose pulmonar: a entrada para a artéria que leva sangue ao coração é mais 
estreita, o que afeta tanto a válvula como a artéria pulmonares; Síndrome da hipoplasia 
do coração esquerdo: o lado esquerdo do coração não se desenvolve adequadamente e é 
bem reduzido; Válvula aórtica bicúspide: um defeito congênito em que a válvula aórtica 
tem somente duas cúspides (folhetos, partes da válvula), ao invés das três normalmente 
presentes. 
 

 Palato 
Essa é uma das áreas mais comumente afetadas, com aproximadamente 70% das 
crianças apresentando alguma anomalia de palato (céu da boca). Os tipos de problemas 
são muito variáveis e frequentemente estão combinados com outras anomalias. O 
problema mais comum é a insuficiência velofaríngea (IVF), que afeta aproximadamente 
70% das pessoas com a deleção 22q11.2. O mecanismo velofaríngeo é responsável por 
direcionar a transmissão de energia sonora e a pressão do ar tanto na cavidade oral 
como na nasal. Quando esse mecanismo está prejudicado de alguma forma, a válvula não 
fecha completamente e a IVF pode se desenvolver. A IVF pode ser um problema 
estrutural (palato curto), funcional (hipotonia dos músculos velofaríngeos) ou uma 
combinação dos dois. Às vezes o palato não se forma corretamente durante o 
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desenvolvimento, o que resulta em uma abertura no céu da boca. A fenda labial, que 
ocorre quando o tecido que forma o lábio superior não se funde durante o 
desenvolvimento pré-natal, é encontrada ocasionalmente. 
 

A fenda palatina pode contribuir para as dificuldades alimentares iniciais observadas nas 
crianças. Pelo menos 25% das pessoas com a síndrome têm úvula bífida (a úvula, 
estrutura localizada no fundo da boca e conhecida como campainha, está dividida). 
 

Bebês com anomalias de palato frequentemente vomitam pelo nariz e, posteriormente, 
apresentam fala hiperanasalada, o que dificulta que a fala da criança seja entendida. (ver 
Fala pág. 9).  
 

 Imunidade 
Vários crianças apresentam infecções recorrentes causadas por problemas relacionados 
ao sistema imune. Em bebês e crianças pequenas, o sistema imune é controlado pelo 
timo, órgão localizado na região do peito que pode não funcionar bem ou estar parcial ou 
totalmente ausente. Os sintomas podem ser sutis ou graves. Normalmente, as crianças 
são mais suscetíveis a resfriados e infecções virais e por fungos. Aquelas que ficam 
frequentemente doentes devem fazer exames de imunidade e, as que apresentarem 
alguma alteração, devem ser encaminhadas a um imunologista. Deve-se ter cuidados 
com imunizações, evitando vacinas com agentes infecciosos vivos nas crianças com 
problemas graves de imunidade. A imunidade da maioria das crianças melhora com a 
idade, mas algumas continuam prejudicadas até a idade adulta. Algumas crianças 
desenvolvem doenças autoimunes relacionadas às suas imunodeficiências, como artrite 
reumatoide juvenil (que afeta 5 membros da Unique), trombocitopenia idiopática (baixa 
contagem de plaquetas), vitiligo (despigmentação de partes da pele) e doença de Graves 
(tireoide hiperativa) (Smith, 1998; Sullivan, 1999; Davies, 2001; Sullivan, 2004; Unique).  
 

 Hipocalcemia (deficiência de cálcio) 
O cálcio é importante para a contração muscular e a interação entre o sistema nervoso e 
o músculo. Mais da metade das crianças têm níveis de cálcio normais, porém o restante 
é hipocalcêmico (tem níveis de cálcio baixos). Isso pode causar tremores ou, em casos 
mais graves, convulsões em crianças pequenas, câimbras ou formigamento da boca e 
dos dedos. É provável que os níveis de cálcio do seu bebê sejam monitorados. Esse 
problema é causado por anomalias nas glândulas paratireoides, que produzem um 
hormônio chamado de paratormônio. Os baixos níveis de cálcio normalmente se 
resolvem na infância, com a maioria das crianças superando esse problema até o 
primeiro aniversário. No entanto, algumas crianças necessitam de suplemento de cálcio 
por um período maior. Sintomas mais leves podem ser tratados com o hábito de beber 
leite antes de dormir. A recorrência da hipocalcemia na infância foi reportada durante 
alguma doença e/ou a puberdade, quando a suplementação pode se fazer necessária 
novamente. É improvável que seu filho desenvolva hipocalcemia durante a infância se ele 
não tiver quando bebê (Van den Bosch, 2002; Repetto, 2009; Unique).  
 

 Rins e trato urinário  
Aproximadamente 1/3 das crianças têm diferenças na formação ou no funcionamento 
dos rins. Elas podem apresentar malformações renais, somente um rim, refluxo vesico-
ureteral (quando a urina volta da bexiga para o rim, podendo causar danos). Além disso, 
algumas crianças apresentam infecções urinárias ou urinam na cama (Wu, 2002; 
Unique). 
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 Convulsões 
Convulsões são observadas em crianças e adultos com deleção 22q11.2. Elas podem ter 
variadas causas, incluindo hipocalcemia, mas na maioria dos casos têm bases 
neurológicas e devem ser acompanhadas com eletroencefalograma (EEG). As convulsões 
podem começar em qualquer momento da vida e podem variar entre períodos mais 
brandos até crises mais graves. Para a maioria das crianças, as convulsões são 
controladas eficientemente com medicação. 
 

 Visão 
Problemas nos olhos são comuns e incluem vasos sanguíneos tortuosos na retina, 
pequenos discos óticos, olhos pequenos, fendas na íris (colobomas) e estrabismo (um ou 
os dois olhos rotacionados para dentro, para fora ou para cima). 
 

 Audição 
Algumas crianças têm a audição prejudicada. O problema mais comum é a surdez 
causada por fluido no ouvido médio (otite média serosa), que normalmente é resolvida 
conforme a criança cresce e seu sistema imune é fortalecido. Portanto, qualquer perda 
auditiva em decorrência desse processo é normalmente temporária. No entanto, a 
persistência de fluido no ouvido médio pode reduzir a audição da criança em um período 
crítico para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Portanto, quando a otite média 
persiste, é necessário inserir um dreno (pequeno tubo para drenar o fluido) no tímpano. 
Surdez neurossensorial também já foi reportada em uma criança associada a Unique e 
publicada na literatura médica.  
 

 Ossos e esqueleto 
Anormalidades nas vértebras são comuns e é possível que procedimentos cirúrgicos 
sejam necessários. O problema mais comum é a escoliose (curvatura lateral da coluna), 
mas anormalidades nas vértebras individuais também são encontradas. Ocorrem, com 
frequência menor, maior número de costelas e de dedos das mãos e dos pés; diferenças 
nas escápulas; craniossinostose (fechamento prematuro dos ossos do crânio). Essas 
questões podem ser resolvidas cirurgicamente se necessário. Algumas crianças 
apresentam dedos afilados. Muitas crianças sofrem de dores e câimbras nas pernas 
durante a noite ou após exercício físico. Isso pode estar ligado a tensão nos ligamentos 
das pernas ou anormalidades nas articulações do pé ou do tornozelo, mas na maioria dos 
casos a causa é desconhecida. As dores podem ser tratadas com alongamentos 
musculares e/ou palmilhas ortopédicas. Várias das crianças associadas à Unique têm o 
segundo dedo do pé destacado para cima ou sobrepondo o terceiro (Ryan, 1997; Unique).       
 

 Digestão 
Um problema é a constipação, que afeta três quartos das crianças associadas à Unique 
com essa síndrome e já foi reportada na literatura médica. Mudanças na dieta e/ou 
medicação podem ajudar a administrar o problema (Ryan, 1997; Unique).  
 

 Dentes 
No geral, crianças com doenças cromossômicas parecem ter mais problemas dentais 
que outras. Problemas dentais, registrados tanto na Unique como na literatura médica, 
incluem pouco esmalte dentário, excesso de cáries e dentes tortos. Cuidados dentais 
regulares e de qualidade são recomendados (Ryan, 1997; Unique).   
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 Anomalias genitais 
Pequenas anomalias na genitália são comuns, afetando principalmente os meninos. O 
problema mais comum é a criptorquidia (testículos não desceram para o saco escrotal) 
que, caso não se resolva sozinha com o tempo, pode ser solucionada com cirurgia. 
Hipospádia (quando a abertura do pênis não está na extremidade da glande) também é 
comum (Ryan, 1997; Unique). Já foi reportada, em uma frequência muito mais baixa, a 
ausência de útero nas meninas (Unique).   
 

Comportamento  
As habilidades sociais são frequentemente subdesenvolvidas, o que dificulta a criação de 
laços de amizade. O menor tamanho e a fala mais difícil de compreender podem agravar 
esse problema. As crianças ficam mais à vontade em situações familiares e com pessoas 
que conhecem bem. Elas costumam ser tímidas, imaturas, impulsivas, excessivamente 
ingênuas e sofrer com oscilações de humor. Elas podem também ser particularmente 
"carentes", demonstrando apego excessivo às mães ou a outros cuidadores (Vogels, 
2002; Unique)   
 

Além disso, em comparação com crianças sem a síndrome, apresentam maior 
probabilidade de apresentarem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 
caracterizado pela inquietação e curtos períodos de atenção. Entre um terço e metade 
das crianças apresentam TDAH. Transtornos do espectro autista (TEA) já foram 
reportados em 14-45% das crianças e dos adolescentes com SVCF e transtorno autista 
clássico foi registrado em 5-11% (Fine, 2005; Antshel, 2007; Jolin, 2009; Unique). O 
diagnóstico de TEA pode ajudar muito na escolha de serviços e no ajuste de terapias 
comportamentais e educacionais que supram as necessidades específicas de crianças 
com autismo. Apesar da maior parte dessas crianças não precisarem de medicação para 
tratar transtornos comportamentais, alguns estudos sugerem que TDAH possa ser 
tratado eficientemente com medicação (Gothelf, 2003). 
 

Durante a adolescência e a vida adulta, apresentam risco aumentado para desenvolver 
problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo 
compulsivo, esquizofrenia e transtorno bipolar (Yamagishi & Srivastava, 2003; Prasad, 
2008). A deleção 22q11.2 é o fator de risco genético mais significativo para o 
desenvolvimento de psicose identificado até o momento em que este guia foi elaborado. 
 

Ansiedade e depressão têm sido observadas em adolescentes, sugerindo que a 
combinação da puberdade com a maior pressão social aumenta o risco de 
desenvolverem transtornos de ansiedade e depressão (Swillen, 1999). 
 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é caracterizado por pensamentos intrusivos que 
geram ansiedade, por comportamentos repetitivos com o objetivo de reduzir tal 
ansiedade ou por uma combinação de pensamento (obsessão) e comportamento 
(compulsão). Um estudo com 43 pessoas sugeriu que aproximadamente 1/3 delas tinha 
TOC (Gothelf, 2004). 
 

Esquizofrenia é um transtorno que causa um leque de sintomas psicológicos diferentes, 
incluindo alucinações (ver ou ouvir coisas que não existem) e delírios (acreditar em 
coisas que não têm fundamento). A esquizofrenia pode ser tratada usando uma 
combinação de medicação antipsicótica e intervenções psicológicas, como terapia 
cognitivo-comportamental (Basset, 2008). 
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O transtorno bipolar, antes conhecido como doença maníaco-depressiva, tem sua 
ocorrência estimada em 1% da população geral. Ele é caracterizado por períodos cíclicos 
de muita ou pouca energia, em que a pessoa pode ficar animada, exaltada ou irritada. 
Esses estados de humor, que podem durar de horas a semanas, estão normalmente 
acompanhados de alterações no ciclo sono-vigília, fala excessiva, comportamentos 
impulsivos e compulsivos, mudanças no apetite e distração. Os estados mais enérgicos 
(mania ou hipomania) são normalmente seguidos de períodos de depressão, marcados 
por humor triste ou irritável, energia baixa, perda de interesse em coisas prazerosas, 
insônia ou sono excessivo, perda de apetite ou desejo por doces e carboidratos. O 
transtorno bipolar pode ser tratado com medicação e aprendendo a reconhecer o que 
desencadeia um episódio e/ou os sinais de uma crise chegando (Jolin, 2009). 
 

Apesar da maioria das pessoas com a síndrome não desenvolverem esquizofrenia ou 
transtorno bipolar, o risco para doenças psiquiátricas é 25 vezes maior em comparação 
ao risco da população geral. Portanto, é recomendado que as pessoas com deleção 
22q11.2 sejam avaliadas para sintomas preditivos de transtornos psiquiátricos, 
possibilitando diagnóstico e tratamento precoces (Shprintzen, 2008). O tratamento 
medicamentoso de psicoses na SVCF normalmente falha e o uso de medicações que 
reduzem o nível cerebral de dopamina já foi sugerido (Graf, 2001; O'Hanlon, 2003). 
 

 Ele é muito feliz, amoroso e sociável.  – 20 meses 
 

 Ela tem uma personalidade encantadora. Inicialmente ela pode ser tímida, mas se ela 
começa a gostar de alguém ela realmente se envolve. Ela é, na maioria do tempo, uma 
menina sorridente, feliz e agradável.  – 3 anos 
 

 Ele pode ser bem amoroso. Ele é tímido, hiperativo e pode ser obsessivo. Ele tem 
algumas fobias, por exemplo, grandes áreas, multidões, sons intensos e vozes altas.  – 
4 anos 
 

 Ela era brava e agressiva, mas agora é amorosa e carinhosa - medicação, terapias e 
crescer ajudaram! Ela já percorreu um longo 
caminho, mas ainda tem alguns problemas de 
ansiedade.   
– 10 anos 
 

 Ela não tem problemas de comportamento.   
– 8 anos 
 

 Ele é muitas vezes amoroso, carinhoso e educado. 
Às vezes é um desafio colocá-lo para dormir.   
– 11 anos 
 

 Ele normalmente não tem problemas de 
comportamento. Às vezes, fica deprimido - levanta, 
bate a porta, bate na mesa, se recusa a se vestir - 
mas também pode ser um amor.  – 18 anos 
 

 Ela se comporta bem, mas fica estressada em 
cidades e supermercados.  – 20 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 3 anos 
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 Ela é gentil por natureza e tem um bom senso de humor. Ela teve problemas de 
saúde mental, incluindo depressão psicótica, na casa dos 20 anos e faz 
acompanhamento com profissionais da saúde mental. Recentemente ela teve um 
surto e agora está respondendo bem ao tratamento especializado em um hospital 
psiquiátrico.  – 31 anos  
 

Sono 
Problemas de sono afetam muitas crianças e há diversos fatores envolvidos, como 
ansiedade, dores nas pernas, respiração obstruída e distúrbios psiquiátricos. Algumas 
crianças acham difícil se acalmar na hora de dormir e consequentemente dormem tarde; 
outras continuam tendo despertares noturnos durante a infância.  
 

Puberdade  
As evidências publicadas na literatura médica e na Unique sugerem que, no geral, a 
puberdade ocorre normalmente e na idade adequada. 
 

Adultos  
Existem muitos adultos com a síndrome.  Grande parte é levemente afetada e só 
descobriu ter a síndrome após o diagnóstico de seu filho. No entanto, assim como nas 
crianças, há uma ampla variedade clínica. Uma clínica nos EUA tem registrados alguns 
adultos na casa dos 70 anos e pelo menos um na casa dos 80. 
 

A Unique tem 19 membros adultos com SCFV. Um jovem de 18 anos se formou no ensino 
médio e atualmente frequenta a faculdade de agronomia. Ele não apresenta problemas 
comportamentais, mas às vezes fica deprimido e com a autoestima baixa. Um outro 
jovem, de 19 anos, é ativo, impulsivo e às vezes sofre com crises depressivas. 
 

Uma jovem de 20 anos tem diplomas avançados do ensino médio, atualmente está no 
segundo ano da faculdade e está fazendo intercâmbio nos EUA, onde passará um ano. 
Inicialmente, ela apresentava atraso de fala, que agora já se resolveu. Seus fortes são 
música, artes plásticas e têxteis e teatro. Ela tem um forte senso de justiça e adora 
livros, música e teatro. Ela tem uma melhor amiga e também é muito próxima de sua 
irmã. Uma jovem de 21 anos se tornou uma mulher adorável com uma vida completa e 
interessante. Ela frequenta a faculdade, estuda cuidados infantis e quer se tornar 
assistente de educação especial. Uma mulher de 25 anos se aprofundou nas artes. Ela 
tem um bom desempenho em artes, inglês e música, tem uma boa memória mas tem 
dificuldade em matemática - tem problemas com dinheiro e com qualquer coisa que 
envolva números. Ela adora ler revistas e romances. Ela fez cursos de habilidades 
sociais, atualmente é voluntária em um grupo de brincadeiras, mora em casa e frequenta 
semanalmente um grupo de arte. Ela sofre de ansiedade, depressão e ataques de pânico.       
 

Uma mulher de 31 anos completou o curso de computação na faculdade, é boa em 
cerâmica e arte e gosta de ler revistas. No final de sua adolescência, ela sofreu de 
depressão, baixa autoestima e outros problemas de saúde mental. Ela é uma pessoa boa 
e quer ter uma vida social. Ela adora assistir TV (principalmente novelas), é gentil e tem 
bom senso de humor. Ela tem depressão psicótica e toma medicação (Unique). 
 

Um estudo contemplando 78 adultos mostrou que 8% tinha inteligência normal; 
aproximadamente 50% tinha inteligência quase normal; 1/3 tinha leves dificuldades de 
aprendizagem e menos de 8% tinha dificuldades moderadas de aprendizagem (Basset, 
2005). Outro estudo envolvendo 19 adultos mostrou que eles tiveram, em comparação 
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com outras pessoas, um desempenho menor em atividades de compreensão social e 
planejamento, mas não houve diferença significativa nos testes de atenção, fluência 
verbal e memória/aprendizado (Henry, 2002). Outro estudo focou nos adultos 
diagnosticados após o diagnóstico de seus filhos; de 19 genitores (de 20 a 52 anos) neste 
estudo, 2/3 completaram o ensino médio, quase todas as mães eram donas de casa e 
dentre os pais estavam um trabalhador de manutenção, um segurança e um leiteiro 
(McDonald-McGinn, 2001). 
 

Uma das áreas principais de estudos de adultos com a deleção 22q11.2 é centralizada na 
esquizofrenia (veja comportamento, página 17) (Chow, 2006). 
 

Por que as pessoas com a síndrome são tão diferentes umas das 

outras? 
Ainda não compreendemos esse processo totalmente, mas os genes de uma pessoa e o 
ambiente na qual ela está inserida estão envolvidos.  
 

Pesquisas em andamento envolvendo 22q11.2 
As características presentes na síndrome são provavelmente resultado da perda de 
diferentes genes encontrados nesta região. O mais comum (quase 90% dos casos) é a 
deleção de 3 Mb na região 22q11.2 contendo de 30 a 40 genes (Lindsay, 1995; Carlson, 
1997; Shaikh, 2000) - a chamada região tipicamente deletada (TDR - typically deleted 
region). No entanto, um pequeno número de pessoas apresenta uma deleção menor (1,5 
Mb) ou outras deleções atípicas, incluindo cerca de 24 genes (Fernandez, 2009). Já 
ocorreram tentativas de correlacionar tamanho e região da deleção com as 
características da síndrome, mas não foi encontrada correlação robusta. 
 

Pesquisadores fazem uso de uma abordagem multifacetada para entender melhor a 
SVCF, incluindo estudos dos portadores da deleção 22q11.2 e estudos de genes 
potencialmente envolvidos usando camundongos. Nem todos os 30-40 genes na região já 
estão bem caracterizados. No entanto, pesquisadores determinaram que a perda de um 
gene do cromossomo 22, o TBX1, é provavelmente responsável por vários dos sinais 
característicos da SVCF, como problemas cardíacos, fenda palatina, características 
faciais distintas, perda de audição e baixos níveis de cálcio. O gene TBX1 fornece as 
instruções para produzir uma proteína chamada T-box 1. Os genes da família T-box têm 
papéis importantes na formação de tecidos e órgãos durante o desenvolvimento 
embrionário. A proteína T-box 1 é aparentemente necessária para o desenvolvimento 
normal de músculos e ossos do rosto e do pescoço, grandes artérias, estruturas no 
ouvido e glândulas como o timo e as paratireoides. Entretanto, é importante pontuar que 
25-30% das pessoas com SVCF e deleção de TBX1 não apresentam problemas cardíacos, 
sugerindo que este gene contribui, mas não é suficiente para a ocorrência de defeitos 
cardíacos. Alguns estudos sugerem que a deleção deste gene também pode contribuir 
para problemas comportamentais (Prasad, 2008; Scambler, 2010). 
 

Outro gene na mesma região do cromossomo 22, o COMT, também pode ajudar a 
explicar o risco aumentado para problemas comportamentais e de saúde mental 
(Prasad, 2008). O gene COMT fornece as instruções para fazer uma enzima chamada 
catecol O-metiltransferase, que está ativa no cérebro e em outros tecidos. Camundongos 
que têm o COMT deletado demonstram comportamento emocional prejudicado. 
Variações no gene COMT estão entre os muitos fatores de risco sendo estudados para 
explicar as causas de esquizofrenia e outros problemas observados na SVCF. Um grande 
número de fatores genéticos e de estilo de vida, em sua maioria desconhecidos, estão 
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provavelmente envolvidos na determinação do risco de desenvolver essas questões. 
Porém, há a hipótese de que COMT interaja com hormônios sexuais, como o estrógeno, o 
que pode contribuir para o início de transtornos psiquiátricos na SVCF durante a 
adolescência e o início da vida adulta (Gogos, 1998; Gothelf, 2005). 
 

O gene PRODH também pode estar envolvido nas alterações comportamentais e 
psiquiátricas observadas. Camundongos em que o produto deste gene está faltando têm 
problemas com atenção e foco (Gogos, 1999). Outros genes potencialmente envolvidos na 
síndrome da deleção em 22q11.2 são DGCR8, ZDHHC8 e GNB1L. Camundongos com 
ausência da proteína codificada por DGCR8 apresentam déficits comportamentais 
semelhantes aos observados na SVCF (Stark, 2008); ZDHHC8 e GNB1L já foram 
associados à esquizofrenia (Liu, 2002; Paylor, 2006). Genes adicionais na região deletada 
provavelmente contribuem para as variadas características da síndrome.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Outros genes potencialmente envolvidos incluem DGCR8, ZDHHC8 e GNB1L.  
Camundongos com ausência de Dgcr8 têm déficits comportamentais semelhantes aos 
observados na SVCF (Stark, 2008; ZDHHC8 e GNB1L foram ambos associados à 
esquizofrenia (Liu, 2002; Paylor, 2006). Outros genes na região deletada provavelmente 
contribuem para as várias características da SVCF.  
 

É importante lembrar: apesar da identificação de genes responsáveis por certas 
características da SVCF ser interessante e ajudar a guiar estudos futuros, ela não resulta 
direta e imediatamente em tratamentos novos e melhores. Além disso, mesmo que o 

Genes: Características: 

DGCR6 
PRODH 
IDD 
TSK1/2 
ES2 
GSCL 
CTP 
HIRA 
NLVCF 
UFD1L 
CDC45L 
TMVCF 
CDcrel1 
GP1BB 
TBX1 
GNBIL 
TRXR2 
COMT 
ARVCF 
DGCR8 
RANBP1 

Problemas comportamentais?  
Problemas de saúde mental? 

Esquizofrenia? 

Problemas comportamentais?  
Problemas de saúde mental? 

Defeitos cardíacos 
Fenda palatina 
Perda de audição 
Hipocalcemia 

Problemas comportamentais?  

Esquizofrenia? 
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gene supostamente responsável esteja ausente, não necessariamente a(s) característica
(s) associada(s) estará(ão) presente(s) ou ausente(s), uma vez que existe a outra cópia do 
gene na região da deleção. Outros fatores genéticos e ambientais podem atuar na 
determinação da presença ou da ausência de uma característica. 
 

Por que isso aconteceu? 
Para descobrir por que a deleção 22q11.2 aconteceu, é necessário colher sangue dos 
pais para avaliar seus cromossomos. Na vasta maioria dos casos (mais de 90%), ambos 
os pais apresentam cromossomos normais e a alteração só está presente na criança, 
caso chamado pelos geneticistas de deleção de novo. Deleções de novo (dn) em 22q11.2 
são causadas por alterações que ocorrem na formação dos gametas (óvulos e 
espermatozoides) ou durante as primeiras divisões celulares após a junção dos gametas 
(Basset, 2008). 
 

No restante dos casos, aproximadamente 10%, um dos genitores tem a deleção 22q11.2 
e a transmitiu para seu filho. Como os sinais clínicos da SVCF podem ser sutis e variar 
entre os portadores da deleção, mesmo dentro da mesma família, é possível o genitor 
não saber que é um portador até o filho ser diagnosticado. Em uma pequena minoria dos 
casos, a deleção 22q11.2 está acompanhada de alterações de material de outros 
cromossomos e resulta, normalmente, de um rearranjo dos cromossomos de um dos 
genitores. Esse rearranjo é geralmente uma translocação balanceada - há troca de lugar 
de material genético de diferentes cromossomos, sem perda ou ganho. 
 

Se a deleção é de novo ou foi herdada, o que importa é que você enquanto pai ou mãe não 
fez nada para causá-la e não há nada que você poderia ter feito para prevenir que ela 
ocorresse. Não há conhecimento de fatores ambientais, alimentares ou de estilo de vida 
causando tais alterações cromossômicas. Não é culpa de ninguém quando isso ocorre. 
 

Pode acontecer novamente?  
A possibilidade de ter outra criança com SVCF depende dos cromossomos dos pais. Se 
ambos apresentam cromossomos normais, a probabilidade de ter outros filhos com a 
deleção 22q11.2 é quase nula. No entanto, há a pequena possibilidade de a deleção ter 
ocorrido durante a formação das gônadas do genitor. Quando isso ocorre, há uma 
pequena chance de genitores com cromossomos normais terem outra criança afetada, 
porque podem produzir alguns gametas portadores da deleção. Porém, se algum dos 
genitores apresentar rearranjo cromossômico ou deleção envolvendo a região 22q11.2, a 
possibilidade de ter outro filho com a síndrome é grande. 
 

Os pais devem ter a oportunidade de conversar com um aconselhador genético para 
discutir, especificamente para seu caso, risco de recorrência e diagnóstico genético pré-
natal e pré-implantacional (DGP). Tais métodos de diagnóstico requerem o uso de 
fertilização in vitro e biópsia do embrião. Somente embriões saudáveis seriam 
transferidos ao útero da mãe. Se os pais optam por conceber naturalmente, o diagnóstico 
pré-natal envolve amostragem de vilosidade coriônica ou amniocentese para avaliar os 
cromossomos do bebê. O resultado do teste genético é normalmente muito preciso, mas 
nem todos os testes estão disponíveis em todo o mundo. Exames do coração em 
desenvolvimento do bebê (ecocardiogramas fetais) também podem ser úteis no 
monitoramento de uma gestação com risco aumentado para SVCF.  
 
 
 



22 

 

Se uma pessoa com SVCF na família é levemente afetada, outros 

familiares com a deleção também o serão? 
Não necessariamente. Há muita variabilidade entre diferentes membros de uma mesma 
família. Sabemos que se uma pessoa é levemente afetada, outras podem vir a ser mais 
gravemente acometidas.  
 

Meu filho com SVCF vai ter filhos também afetados? 
Pode ser que seu filho queira ter filhos. Aparentemente, a fertilidade de pessoas com 
SVCF é normal. Em cada gestação, uma pessoa que tem a deleção tem 50% de chance de 
passá-la e 50% de chance de ter uma criança sem a deleção. Diagnóstico pré-natal está 
disponível para determinar se a criança em formação é portadora ou não da deleção (ver 
acima). A aptidão de uma pessoa com a síndrome para cuidar de uma criança está muito 
associada a sua capacidade cognitiva e de aprendizagem. 
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O que as famílias dizem.... 
 

 Essas crianças têm personalidades muito alegres. São encantadoras, cativantes, 
carinhosas, dão muita risada e sabem como se divertir!  4 anos 3 meses 
 
 Ele é muito feliz, amoroso e sociável.  3 anos 
 
 Ela faz de tudo para provar que as pessoas que duvidam dela estão erradas.  
Ela é feliz e saudável.  3 anos 
 
 Ela é muito especial.  4 anos 
 
 Ele nos deu um senso do que é importante - nós não nos estressamos  
mais com coisas pequenas. Ele nos ensinou muito.   

Uma estrela em um presépio de Natal  
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Plataformas de Suporte  

Se junte à Unique para acessar links para famílias, informação e apoio  
Unique é uma instituição de caridade sem financiamento do governo, dependendo 
totalmente de doações e subsídios. Se você puder, por favor faça uma doação através do 
nosso site https://www.rarechromo.org/donate. Por favor, nos ajude a te ajudar!  

Fundação Educacional Síndrome Velocardiofacial, Inc.  
www.vcfsef.org 
 

Max Appeal 
Apoiando famílias afetadas pela Síndrome de DiGeorge, SVCF e Síndrome da deleção em 
22q11.2  
www.maxappeal.org.uk 
 

22Crew 
Financiando pesquisa e fornecendo apoio social, educacional e médico às pessoas 
afetadas pela síndrome da deleção 22q.  
www.22crew.org  
 

No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) gerou um registro de saúde pessoal 
específico para as pessoas afetadas pela síndrome de deleção 22q11.2. O Reino Unido 
também dispõe de diversas clínicas multidisciplinares especializadas para receber essas 
pessoas.  

Rare Chromosome Disorder Support Group                                                            Charity Number 1110661 
Registered in England and Wales                                                                           Company Number 5460413 

A Unique indica sites de outras organizações para ajudar famílias que buscam 
informações. Isso não significa que nós endossamos o conteúdo ou que temos 
responsabilidade por ele. 
 

Este guia não substitui cuidados médicos e aconselhamento genético. As famílias devem 
consultar um médico qualificado para tudo que se refere a diagnóstico genético, gestão e 
saúde. As informações aqui contidas são as melhores disponíveis até a data de 
publicação. As informações foram compiladas pela Unique e revisadas por Dr. Robert J. 
Shprintzen, Velo-Cardio-Facial Syndrome International Center, Upstate Medical 
University, USA; Dra. Helen V. Firth, Addenbrookes Hospital, UK e Professor Maj Hultén 
BSc PhD MD FRCPath, Professor of Reproductive Genetics, University of Warwick, UK 
2011. (SW). 
 

Este guia foi traduzido por Igor Cabreira Ramos (estudante do curso de Ciências 
Biológicas da USP) e revisada pela Profa. Dra. Ana Krepischi (IB-USP).  
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