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PE-060 - OSTEOPETROSE MALIGNA INFANTIL: UM RELATO DE CASO

Martina Schulz Bernardi, Paola Ribeiro Molon, Mariana Coelho Arnt, Sócrates Salvador

Hospital da Criança Conceição.

Introdução: Osteopetrose, uma osteopatia hereditária autossômica recessiva, ocorre por disfunção dos osteo-
clastos levando a um acúmulo de material osteoide que oblitera o canal medular. Sua etiopatogenia é desco-
nhecida. Descrição do Caso: Paciente prematura (36 semanas), baixo peso ao nascer, internação neonatal por 
sepse presumida, hipocalcemia e icterícia. Aos 8 meses, iniciou com anemia (hemoglobina 6,8), leucocitose 
com presença de blastos, mielócitos e metamielócitos, reticulocitose e função hepática alterada. Radiografia 
de tórax com aumento de densidade óssea. Biópsia de medula óssea confirmou osteopetrose. Manteve acom-
panhamento médico e diversas transfusões de hemácias. Com 1 ano e 8 meses, chega na emergência com 5 
episódios de epistaxe, melena, febre, hepatoesplenomegalia importante, desidratação com exames evidenciando 
hemoglobina 2,5, 59600 leucócitos e 23000 plaquetas. Realizada hidratação venosa, transfusão de hemácias, 
plaquetas e plasma, coletada hemocultura e iniciada antibioticoterapia empírica para choque séptico. Melhora 
clínica, hemoglobina subiu para 10,3. Hemocultura resultou negativa e teste para COVID-19 foi positivo. Ade-
mais, paciente possui fronte e ossos temporais proeminentes, fontanela ampla, nistagmo, surdez, amaurose e 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Discussão: Há duas apresentações principais de osteopetrose, 
uma autossômica recessiva grave, mais rara, e uma autossômica dominante leve. Ocorre alteração da acidifi-
cação necessária para a função normal dos osteoclastos. Geralmente diagnosticada quando lactente ou antes 
devido a macrocefalia, hepatoesplenomegalia (hematopoese extramedular compensatória), surdez, cegueira e 
anemia grave. As radiografias revelam esclerose óssea difusa. Com a evolução da doença, a criança desenvolve 
retardo psicomotor e piora das neuropatias cranianas, por estreitamento dos forames dos nervos cranianos. 
Casos mais graves morrem na primeira infância. O transplante de células-tronco hematopoiéticas pode impedir 
as manifestações ósseas se realizado antes de complicações irreversíveis como a cegueira. Conclusão: Osteo-
petrose é uma condição rara, caso o diagnóstico for precoce e o transplante, realizado, há algum benefício para 
o paciente, apesar de ainda assim o prognóstico ser reservado.
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Introdução: Anquiloblefaro corresponde à anomalia congênita rara caracterizada pela união da pálpebra superior 
com a inferior, podendo afetar um ou ambos os olhos. Descrição do Caso: Paciente feminina, 4 meses, consul-
tou por fechamento palpebral congênito, principalmente em olho esquerdo, sem a possibilidade de abertura 
ocular completa. Apresentou em conjunto secreção ocular, a qual melhorou com uso de colírio de associação 
antibiótico e corticoide, porém não realizou outros procedimentos oculares prévios. A mãe negou intercorrências 
durante o pré-natal e parto, porém relata que o paciente está em tratamento para cardiopatia. Nega história 
de glaucoma ou cegueira na família e durante o exame físico se evidenciou boa acuidade visual. A hipótese 
diagnóstica para o caso é de anquiloblefaro em ambos os olhos, mais intenso no olho esquerdo. Discussão: 
A fisiopatogênese da aquiloblefaro está relacionada a um defeito embrionário, uma vez que as pálpebras de-
vem estar completamente separadas ao fim do sétimo mês gestacional. Acredita-se que está associado a uma 
herança autossômica dominante com penetrância variável. A anquiloblefaro pode ocorrer esporadicamente 
de maneira isolada ou pode coexistir com quadros sindrômicos e/ou outras anormalidades, dentre as tais: 
fissura labial, fenda palatina, anomalias de sistema nervoso central, cardiopatias, displasia ectodérmica, ânus 
imperfurado, sindactilia bilateral, glaucoma infantil e iridogoniodisgenesis. Embora incomum, a anquiloblefaro 
é uma condição passível de tratamento, sendo necessária a intervenção cirúrgica precoce constituída de uma 
excisão simples das bandas aderidas palpebrais, para assim obter uma abertura adequada do olho e reduzir 
as chances de ambliopia. Conclusão: Anquiloblefaro representa uma doença que, embora benigna e incomum, 
constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento de ambliopia se não tratada adequadamente. 
Dessa forma, o diagnóstico correto e acompanhamento são fundamentais para a manutenção do desenvolvi-
mento visual adequado durante a infância.


