Síndrome de Edwards: relato de caso
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Introdução: Introdução: A trissomia autossômica do cromossomo 18
(Síndrome de Edwards-SE), é a segunda mais observada ao nascimento.
A maioria dos conceptos evolui a óbito embrionário e quanto aos
nascidos vivos, a sobrevida varia de 2,5 a 14,5 dias.
Descrição do caso clínico: H.G.S, feminina, 6 meses de idade, nasceu de
parto cesariano devido a crescimento intraútero restrito e polidraminia,
com centralização fetal, após gravidez tardia.
Nasceu pequena para idade gestacional, apresendo-se com fascies
sindrômica, pescoço curto, boca pequena, além de sopro pancardíaco,
evidenciado ecocardiograma com ampla comunicação interventricular
de via de entrada com repercussões clínicas.
Internada em Terapia Intensiva Neonatal por 57 dias, devido sepse
neonatal e, posteriormente à enfermaria, por prematuridade. Apresenta
dificuldade de ganho ponderal, taquidispneia paroxística e sinais de
congestão pulmonar, sendo o diagnóstico de SE confirmado por
cariótipo.
Discussão: Apesar da condição grave após o nascimento e das
complicações da SE, ressalta-se a paciente superar sobrevida estimada,
contrariando a literatura.
Conclusão: Destaca-se a raridade do caso, visto que a H.S.G está no sexto
mês de vida, com evolução clínica favoravél até o momento.
Referências:
Rosa RFM, Rosa RCM, Lorenzen MB, Zen PRG, Graziadio C, Paskulin AG.
Anormalidades craniofaciais em pacientes com Síndrome de Edwards. Rev. paul.
Pediatr. 2013; 31 (03): 293-8.
Machado FB, Faes L, Dias LFA, Medina-Acosta E. Síndrome de Edwards: relato de
caso. Rev Cient da Fac de Med de Campos. 2007; 2 (1): 26-29.
Porto NDA, Rosa LM, Reis TAG, Pereira VS, Amâncio NFG. Braz. Síndrome de
Edwards - relato de caso: importância dos cuidados paliativos. J. Hea. Rev. 2020; 3
(4): 10712-10720.

