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RESUMO
A síndrome CHARGE é uma condição de amplo espectro de manifestações clínicas que incluem coloboma de íris 
(C), malformações cardíacas (H), atresia de coanas (A), retardo no crescimento e desenvolvimento (R), malformações 
genitourinárias (G) e no aparelho auditivo (E). A maioria dos casos está associada a mutações no gene CDH7, gene 
de função e regulação ainda pouco conhecidas, de maneira que não há relação genótipo-fenotípica reconhecida que 
explique a variabilidade de apresentações. Acredita-se que este gene esteja envolvido no desenvolvimento embrionário 
esofágico, o que explicaria a associação de atresia de esôfago em cerca de 10% dos casos de CHARGE. Relatamos 
um caso de criança com síndrome CHARGE e atresia de esôfago, nascida em hospital universitário no sul do Brasil, 
cuja evolução clínica arrastada e presença de comorbidades reforça a importância de intervenções precoces e multi-
disciplinares para um prognóstico favorável.
Descritores: Síndrome CHARGE, atresia das coanas, atresia esofágica.
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ABSTRACT
CHARGE syndrome is a condition with a wide range of clinical manifestations which include ocular coloboma (C), heart 
defects (H), choanal atresia (A), retarded growth and development (R), genital anomalies (G) and ear anomalies (E). 
Most cases are related to CDH7 gene mutations, however the function and regulation of this gene are not well known, 
making it impossible, at present, to establish a relationship between genotype and phenotype to explain the different 
clinical presentations. This gene is believed to be involved in the early embryonic stage of esophageal development, 
which could explain why esophageal atresia is present in about 10% of CHARGE cases. We describe the case of 
an infant diagnosed with CHARGE syndrome and esophageal atresia, born at a tertiary hospital in southern Brazil, 
whose difficult clinical evolution and presence of comorbidities reinforce the importance of early and multidisciplinary 
interventions to ensure a good prognosis.
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Introdução

CHARGE (MIM: 214800) é um acrônimo primeiramente 
descrito por Pagon et al. (1981)1 que inicialmente descrevia 
a associação de coloboma de íris (C), malformações car-
díacas (H), atresia de coanas (A), retardo no crescimento 
e desenvolvimento (R), malformações genitourinárias 
(G) e no aparelho auditivo (E), que foi posteriormente 
descrito como síndrome em função de 90 a 95% dos 
pacientes com diagnóstico clínico apresentarem mutações 
no gene CDH7 2.Este gene provavelmente apresenta um 
importante papel no desenvolvimento do esôfago, embora 
pouco se saiba a seu respeito. Esta informação corrobora 
o fato de que 6 a 10% dos casos de atresia de esôfago 
(AE), anomalia que causa interrupção do esôfago e pode 
estar associada a fístula esofageana, apresentam alguma 
mutação, incluindo mutações em CDH7 3,4.

Relato de caso

Paciente masculino, nascido de parto vaginal e com 
gestação acompanhada por equipe de Medicina Fetal de 
hospital terciário universitário por polidrâmnio e suspeita 
de atresia de esôfago (AE). Mãe de 39 anos, na décima 
segunda gestação, com história prévia referida de dois 
óbitos neonatais por cardiopatia congênita.

Ao nascer, prematuro tardio (idade gestacional 35+6), 
apresentava-se flácido e em apneia, com peso de 2.350 g e 
Apgar 4/8. No exame físico foram encontrados os achados 
de orelhas displásicas, pescoço curto, bolsa escrotal hipo-
plásica, gônadas impalpáveis e micropênis.

Ecocardiograma demonstrou comunicação interatrial 
tipo septo secundum moderada e ductus arterioso patente 
ao nascimento. Tomografia computadorizada de seios da 
face revelou atresia de coanas e alteração morfológica de 
cócleas e canais semicirculares (Figura 1). Ressonância 
de sistema nervoso central evidenciou assimetria de ven-
trículos laterais, atraso de mielinização e redução difusa 
do volume encefálico, da espessura do corpo caloso e 
de hipocampos. Potencial evocado auditivo do tronco 
encefálico (BERA) demonstrou ausência de resposta 
bilateralmente.

Internado por dificuldades respiratórias, dismorfias 
e hipoplasia genital, apresentou diversos episódios e 
infecções respiratórias com necessidade de ventilação 
mecânica, desenvolvendo padrão de pneumopatia crônica 
e dependência de oxigênio. Foi submetido a esofago-
plastia, correção da atresia de coanas, gastrostomia com 
fundoplicatura e orquidopexia.

A criança evolui bem, em acompanhamento multi-
profissional, mas apresenta retardo no desenvolvimento 
evidenciado por atraso no sustento cefálico, hipotonia 
axial, tetraparesia espástica. Apresenta também atraso no 
crescimento devido a dificuldades no fornecimento de 
fórmula láctea para uso pela gastrostomia.

Figura 1 - Tomografia de seios da face evidenciando atresia de 
coanas
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 Discussão

A síndrome CHARGE foi inicialmente descrita como 
uma associação não aleatória dos sinais que compõem 
o acrônimo. Com identificação da etiologia genética foi 
possível determinar um padrão de herança autossômico 
dominante frequentemente associado a mutações de novo 
no gene CDH7. Alguns casos de síndrome familiar podem 
ser encontrados na literatura, de maneira que estima-se 
um risco de 2 a 3% de recorrência para filhos de pais 
não afetados, em função de mosaicismo germinativo 
parental2.

Embora teste de confirmação genética seja possível, a 
síndrome CHARGE é um diagnóstico clínico que se baseia 
nos critérios descritos por Blake et al.5 e modificados por 
Verloes6, apresentados na Tabela 1. Desta forma, síndrome 
CHARGE típica definitiva pôde ser diagnosticada pela 
presença de três critérios maiores e três menores segundo 
classificação de Blake (1998), ou de dois critérios maiores 
e dois menores conforme critérios de Verloes.

Como esta síndrome é a mais comumente associada 
a atresia e estenose de coanas, este diagnóstico sempre 
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deve ser considerado quando estes achados estiverem 
presentes. Ainda assim, em cerca de 15 a 25% dos casos 
a apresentação é de fenda labial ou de palato, ao invés 
de atresia de coanas7.

Também é um diagnóstico a ser considerado em 
apresentações combinadas de surdez e cegueira, por ser 
uma das causas comuns deste padrão. Além da surdez, 
malformações no ouvido externo são frequentemente encon-
tradas, como alargamento e encurtamento, dobra externa, 
lobo pequeno, concha triangular e assimetria bilateral. 
No ouvido interno são comuns ausência ou displasia de 
canais semicirculares e cóclea. Hipoatividade vestibular 
pode explicar posterior atraso para caminhar2,7.

A apresentação mais comum da síndrome é o coloboma 
de íris, que está presente em cerca de 75 a 90% dos pacientes. 
Outros achados podem ser estrabismo, ptose palpebral, erros 
de refração, microftalmia, microcórnea e cataratas2.

Alterações mediastinais também são comumente asso-
ciadas a mutações em CDH7, sendo malformações cardí-
acas detectadas em cerca de 75 a 85% dos casos e AE em 
10%. Ducto patente persistente é uma das apresentações 
associadas a mutações neste gene, que apresenta amplo 
espectro de malformações, à exceção de heterotaxia e 
cardiomiopatias2,8.

Acredita-se que CDH7 tenha papel essencial no de-
senvolvimento embrionário do esôfago, embora pouco se 
saiba a respeito de sua função e regulação. AE corresponde 
a uma interrupção do esôfago, mais comum em meninos, 
não associada a fístula traqueoesofágica em apenas 7% 
dos casos. Também corresponde a uma condição pouco 
conhecida, de etiologia não bem compreendida, que 
pode se apresentar isoladamente e que apresenta risco 
de recorrência de aproximadamente 1%3,4.

Tabela 1 - Critérios diagnósticos de Blake (1998) e Verloes (2005) para síndrome CHARGE (adaptada de Hsu et al.2)

Blake (1988)5

Diagnóstico definitivo:
 4 critérios maiores OU 3 maiores e 3 menores

Diagnóstico provável:
 1 ou 2 critérios maiores E vários critérios menores

Critérios maiores

Coloboma de íris
Atresia ou estenose de coanas
Malformações no aparelho auditivo e/ou surdez
Disfunção de pares cranianos (principalmente VII e VIII)

Critério menores

Hipoplaisa genital
Atraso no desenvolvimento
Malformações cardiovasculares
Atraso no crescimento
Fenda orofacial
Fístula traqueoesofágica
Fácies típica

Verloes (2005)6

Síndrome típica:
 3 critérios maiores OU 2 maiores e 2 menores
Síndrome parcial:
 2 critérios maiores E 1 menor
Síndrome atípica:
 2 critérios maiores OU 1 maior e 2 menores

Critérios maiores

Coloboma de íris
Atresia ou estenose de coanas
Hipoplasia ou aplasia dos canais semicurculares

Critérios menores

Disfunção de rombencéfalo 
 (anormalidades de medula e pares cranianos)
Disfunção no eixo hipotálamo-hipofisário
Malformações no aparelho auditivo
Malformações nos órgãos mediastinais
 (coração, esôfago)
Atraso cognitivo
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A suspeita do diagnóstico de AE surge com presença 
de polidrâmnio e dificuldade ao deglutir, além da im-
possibilidade de passagem de sonda nasogástrica. É um 
diagnóstico importante, pois a combinação de AE, mal-
formações cardiovasculares graves, atresia bilateral de 
coanas, deficiência de células T e alterações no sistema 
nervoso central constituem sinais de alerta associados a 
maior mortalidade neonatal3,4,7.

Hipoplasia genital pode se manifestar por micropênis, 
criptorquidismo e clitóris reduzido, e acredita-se que seja 
secundária a alterações no eixo hipotálamo-hipofisário, o 
que gera a necessidade de acompanhamento endocrinológico 
a fim de evitar atraso ou ausência de puberdade. Hipoti-
reoidismo também parece estar associado à síndrome.

Infecções recorrentes também parecem estar relacio-
nadas à síndrome, devido a deficiência de células T, de 
maneira que síndrome de imunodeficiência combinada 
severa deve ser considerada em crianças com CHARGE 
que apresentem eosinofilia e linfopenia persistentes2.

Em função da ampla gama de manifestações e de sua 
morbidade e mortalidade, o manejo requer intenso cuidado 
multiprofissional. São crianças submetidas a diversas cirur-
gias, especialmente no primeiro ano de vida, o que aumenta 
o risco de infecções por germes multirresistentes e eventos 
adversos pós-operatórios em função de anestesias.

No entanto, intervenções precoces são essenciais a um 
bom prognóstico. Ecocardiograma, avaliação oftalmológica 
e avaliação de perda auditiva condutiva e sensorial são 
recomendadas. Diagnóstico molecular não está recomen-
dado, uma vez que a expressão do gene CDH7 é pouco 
reconhecida e relação genótipo-fenotípica não pode ser 
estabelecida.

As expectativas e preocupações da família devem ser 
levadas em consideração. Dificuldades respiratórias, de 
alimentação, atraso na fala, déficit cognitivo, alterações na 
visão e audição são apenas algumas das dificuldades que 
estabelecem alterações da dinâmica familiar e adaptações 
que possibilitem um melhor desenvolvimento da criança. 

Para tanto, é imprescindível um bom relacionamento da 
equipe de saúde com a família, além de bom entendimento 
e aderência da família às necessidades da criança.

Conclusão

Embora a síndrome CHARGE possua uma apresenta-
ção clássica que lhe conferiu o acrônimo que a nomeia, 
inúmeras manifestações clínicas adicionais podem estar 
presentes e contribuem para a alta morbidade e morta-
lidade. Intervenções precoces exigem conhecimento dos 
critérios diagnósticos a fim de que a confirmação do 
diagnóstico direcione avaliação multiprofissional eficaz. 
Apesar da reconhecida etiologia genética, diagnóstico 
molecular parece não mudar o prognóstico, mas permite 
a expectativa de que futura identificação de correlações 
genótipo-fenotípicas possibilite melhor manejo.
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