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INTRODUÇÃO
A ectrodactilia designa-se como uma malformação congênita rara do
desenvolvimento, caracterizada pela ausência de um ou mais dedos em
mãos e/ou pés. Ademais, pode haver hipoplasia ou aplasia de falanges,
metacarpos, metatarsos. Ocorre 1 a cada 90.000 a 150.000 nascidos
vivos e possui caráter autossômico dominante com penetrância variada.
DESCRIÇÃO DO CASO
Recém-nascida, sexo feminino, idade gestacional de 40 semanas,
parto normal, Apgar 10/10, peso 2925 gramas e medindo 51 centímetros.
Pré-natal iniciado no quarto mês de gestação, totalizando sete consultas.

Imagem 2: Radiografia de braço e antebraço esquerdos,
que evidencia ausência de terceiro e quarto

quirodáctilos. Ausência de demais deformidades.

Na 22ª semana de gestação foi realizado ultrassom morfológico que não
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evidenciou alterações. História paterna de alcoolismo. Ao nascimento, não

A ectrodactilia pode-se manifestar com formas não sindrômicas ou

houve intercorrências. No decorrer do exame físico, logo após o

sindrômicas. Na forma sindrômica há associação com fenda palatina,

nascimento, visualizou-se ausência de terceiro e quarto quirodáctilos em

displasia ectodérmica, surdez neurossensorial, aplasia tibial. O diagnóstico

mão esquerda (Imagem 1). Mão direita, membros inferiores e palato sem

pode ser clínico, após o nascimento ou através do ultrassom no primeiro

alterações. Foi solicitado avaliação da criança pelo ortopedista, que

trimestre de gestação. Entretanto, no caso relatado, o diagnóstico foi dado

confirmou o diagnóstico de ectrodactilia pelo exame físico e radiografia

no primeiro exame físico, pois não houve alterações evidenciadas no

(Imagem 2).

ultrassom e nem demais malformações externas. Sendo a princípio
compatível com a forma não sindrômica. O membro afetado pode ser
tratado cirurgicamente para melhoria da aparência e funcionalidade.

CONCLUSÃO
A ectrodactilia reforça a importância do acompanhamento adequado
do pré-natal, pois este diagnóstico e de outras anormalidades podem ser

realizados precocemente a partir do primeiro trimestre de gestação. O
diagnóstico antecipado permite maior aceitação e preparo psicológico dos
familiares. Além disso, os pais devem ser orientados da probabilidade de
recorrência da doença em futuros filhos, por ser uma doença genética
Imagem 1: Mão esquerda da recém nascido, que

autossômica dominante.

evidencia ausência de terceiro e quarto quirodáctilos.
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