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Introdução: A trissomia do cromossomo 13, ou síndrome de Patau (SP), é uma condição genética caracterizada 
pela presença de múltiplos achados e uma sobrevida usualmente pobre. Contudo, a sua apresentação clínica 
pode se mostrar variável. Nosso objetivo foi relatar um paciente com SP com uma apresentação clínica não típica. 
Descrição do caso: O paciente veio encaminhado para avaliação por aspecto sindrômico. Ele é o segundo filho 
de um casal sem casos semelhantes na família. A sua gestação cursou sem intercorrências. O paciente nasceu 
de parto normal, a termo, pesando 4700 g e com comprimento de 52 cm. Ao exame físico, com 2 meses de 
idade, evidenciaram-se duas áreas circunscritas de aplasia cútis em couro cabeludo, em região occipitoparietal 
que mediam 2 cm, além de cílios palpebrais esparsos, coloboma de íris à esquerda, miose fixa à direita, nariz 
bulboso com narinas pequenas, hélices auriculares sobredobradas, micrognatia importante, hérnia supraum-
bilical e umbilical, genitália externa masculina com bolsa escrotal envolvendo o pênis, clinodactilia do dedo 
indicador da mão esquerda e do 4° e 5° pododáctilos do pé esquerdo. A ecocardiografia constatou tetralogia de 
Fallot, com aorta cavalgando o septo em 50%, e comunicação interatrial. O resultado do cariótipo foi masculino, 
apresentando trissomia livre do cromossomo 13 (47,XY,+13) (sem evidência de mosaicismo), compatível com 
diagnóstico de SP. O paciente foi a óbito aos 9 meses de vida devido a complicações de uma broncopneumonia. 
Discussão: A SP caracteriza-se por um quadro clínico amplo. Contudo, existem achados que se destacam e que 
muito frequentemente levam ao seu diagnóstico. Estes incluem a micro/anoftalmia, a fenda labial bilateral/
palatina e a polidactilia das mãos e/ou pés. Chama atenção em nosso paciente que o mesmo não apresentava 
nenhum deles, o que dificultou a sua identificação. Conclusão: Este relato salienta que pacientes com a SP 
podem ter apresentações atípicas, diferentes da tradicional.
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Introdução: A síndrome de Waardenburg do tipo I é uma doença autossômica dominante rara, que pode cursar 
com sintomas variáveis. Nosso objetivo foi relatar um paciente com este diagnóstico, salientando os seus achados 
clínicos e a sua importante associação com perda auditiva. Descrição do caso: O paciente veio encaminhado por 
hipoacusia e dismorfias. Ele é o único filho de um casal jovem e não consanguíneo. A família não tinha história 
de surdez ou de malformações congênitas. O paciente nasceu de parto cesáreo, a termo, pesando 3.025 g e com 
escore de Apgar no quinto minuto de 10. Apresentava história de uma mancha acrômica no cabelo, na linha 
média da região frontal. Ele fez acompanhamento com o otorrinolaringologista por ter perda auditiva congê-
nita neurossensorial em orelha direita. A sua audição na orelha esquerda era normal. O seu desenvolvimento 
neuropsicomotor foi dentro da normalidade. Contudo, aos 7 anos trocava letras e tinha dificuldade de entender 
muitas palavras. Estava em uso de aparelho auditivo. No seu exame físico, ele apresentava hipertelorismo ocular 
(aumento da distância entre os olhos), prega epicântica bilateral, raiz nasal larga e hipopigmentação de parte da 
retina do olho direito (heterocromia da íris). Tais achados foram compatíveis com os da síndrome de Waardenburg 
do tipo I. Discussão: A síndrome de Waardenburg do tipo I é uma doença pigmentar-auditiva que se caracteriza 
por perda auditiva neurossensorial congênita e distúrbios pigmentares da íris, cabelos e pele, juntamente com 
hipertelorismo ocular. A perda auditiva é descrita em aproximadamente 60% dos pacientes. Ela é congênita, neu-
rossensorial, tipicamente não progressiva e mais comumente profunda, podendo ser uni ou bilateral. Conclusão: 
A síndrome de Waardenburg tipo I é uma condição genética em que o achado de perda auditiva neurossensorial 
se sobressai. Por isso, a importância do reconhecimento, especialmente precoce, destes pacientes.


