
E-mail para contato: lilian_laine@hotmail.com IES: ESTÁCIO FMJ

Autor(es) Lílian Samara de Aquino Santos; Ana Paula Mesquita Uchoa; Thais Brito Viana; Anderson Pontes Arruda; Erlane 
Marques Ribeiro

Palavra(s) Chave(s): Síndrome de Ehlers-Danlos. Estudo de casos. Aconselhamento genético. Genética.

Título: AVALIAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICA DA SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS: UM ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

A síndrome de Ehlers-Danlos (SED) é um distúrbio do tecido conjuntivo e compreende um espectro de condições monogênicas com 
manifestações multisistêmicas e variabilidade clínica e que afeta primariamente a pele, ligamentos e articulações, vasos sanguíneos e órgãos 
internos. Nessa perspectiva, uma abordagem sistemática para o paciente com suspeita de SED é essencial para evitar investigações dispendiosas e 
desnecessárias, mas primeiro é preciso estar ciente dos diferentes subtipos dentro deste grupo e seus recursos de diagnóstico. Objetivamos 
realizar um estudo retrospectivo de uma série de casos de pacientes com a SED abrangendo a avaliação clínica e diagnóstica. Realizamos uma 
análise descritiva dos prontuários dos pacientes atendidos no serviço de genética do Hospital Infantil Albert Sabin localizado em Fortaleza-CE, no 
ambulatório de genética da APAE situada em Juazeiro do norte-CE e na clínica escola da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, 
descrevendo características epidemiológicas e os principais achados clínicos. Dos pacientes que receberam atendimento entre o período de 
agosto de 2001 a agosto de 2015, 27 apresentavam características da SED, sendo 16 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. A idade variou 
entre 01 e 32 anos. As alterações clínicas mais frequentes foram hiperextensibilidade articular (22/27) e da pele (5/27), além de dificuldade de 
cicatrização (6/27). A avaliação clínica e diagnóstica permitiu classificar os casos SED em subtipos: 8 hipermobilidade, 6 cifoescoliose, 5 clássica e 
1 vascular. Um total de 7 prontuários não continham informações suficientes para classificá-los. Dos casos avaliados 4 evidenciaram 
consangüinidade e 4 recorrência na família. Conclui-se que a hiperextensão articular foi a característica clínica mais freqüente, assim como o 
subtipo SED hipermobilidade nessa série de casos estudados. Evidencia-se a importância da identificação e análise das características da SED para 
que o diagnóstico precoce e tratamento adequado possam influenciar no prognóstico dos pacientes. O aconselhamento genético deve ser 
realizado para todos os casos.
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