
9tetitião

SINDROME DE DOWN E O

OTORRINOLARINGOLOGISTA:

CARACTERÍSTICAS GERAIS E
ASPECTOS OTOLÓGICOS (PARTE I)

DOWN'S SYNDROME AND THE OTORHINOLARYNGOLOGIST:

GENERAL AND OTOLOGIC ASPECTS (PARTI)

Doniela Curti Ihomé, Pós-Graduanda da Divisão de Ciínico Otorrinoloringológica do Hospital das Ciínicos do
Faculdade de Medicina da Universidade de São Pouio.

Tanit Gottz Sanehez, físsistente e Doutora da Divisão de Clínica Otorrinoiaringoiógica do Hospitai das Clínicas da
Facuidade de Medicina da Universidade de São Pauio.

Ricardo Ferreira Bento, Professor físsociado da Divisão de Ciínico Otorrinoiaringoiógica do Hospitai das Ciínicas da
Facuidade de Medicina da Universidade de São Pauio.

SUMMARY

Overthe last 40 i^ears. severaistudies have evaiuatedthe otorhinoian,tngoiogicmanifestations
in patients uuith Dou/n's st/ndrome. Hearing ioss and upper airway obstruction are frequent in this
popuiation, ujhich accounts for 10% of aii mentaii^f retardedpeopie. Thepurpose of this study is to
revieuj the discussion luithin the iiterature about the ear disorders in these patients and ta report
some characteristics of Doujn's syndrome thot ore important for otoioryngoiogic management.

INTRODUÇÃO

fl síndrome de Douun (SD) representa 10% do popula
ção com retordo mentol e possui umo incldêncio de opro-
xlmodomente 1,5/1.000 noscimentos, que corresponde o
7.000 recém-noscidos por ono nos 6stodos Unidos'

Inicioímente o síndrome ero identificodo otrovés de

porometros onotômicos que se mostrorom muitos vezes
inconsistentes, flchotomento do bose do crânio, pirâmi
de nosol curto e ochotodo, pregos epicontois e folonges
curtos com oumento do espoço entre o primeiro e o se
gundo dedo do mõo erom utilizodos como critérios diog-
nósticos no literoturo ontigo. fi utilizoçõo desses
porometros em neonotos supervolorizou o diognóstico em
oté 25%. No entonto, os corocterísticos fociois oindo se

destocom no suspeito diognóstico. Povilhoo ouriculor cur
to é um porâmetro relotivomente consistente no neonoto,
sendo o suo medido em pocientes com SD, em gero!, dois
desvios podrões oboixo do normol. O estrobismo é um
ochodo Freqüente e o hipotonio o sino! diognóstico reco
nhecível de moior importoncio. Trinto e cinco por cento
dos recém-noscidos com SD opresentom molformoções
ossociodos, sendo o cordíoco o mois freqüente" .

€m especial nos últimos décadas, o otorrinoloringolo-
glsto vem desempenhondo popel fundomentol no obor-
dogem desto populoçõo que requer umo equipe multi-

disciplinor de opoio. fl perdo ouditivo e o obstrução dos
vios oéreos superiores soo os dois principois olvos de
estudo nesto óreo. Diognóstico e teropêutico odequodos
implicom em umo melhoro significotivo no quolidode de
vido destes pocientes, que possom o opresentor condi
ções clínicos mois odequodos e conseqüente melhorio no
interoçQO soclol.
O objetivo deste estudo é discutir os principois moni-

festoções otorrinoloringológicos observodos no SD e
olertor sobre os cuidodos o serem tomodos no monuseio

desses pocientes. Seroo obordodos os corocterísticos
gerois e os ospectos otológicos do síndrome (Porte I); o
envolvimento dos vios oéreos superiores (Porte II) e o
experiêncio odquirido com o crioçoo do flmbulotório de
Síndrome de Dotun do Divisão de Clínico Otorrinoloringo-

lógico do Hospitol dos Clínicos do FMUSP em setembro de
1997 (Porte III).

ASPECTOS HISTÓRICO E

GENÉTICO

John Longdon Douun (1866), trobolhondo em umo ins
tituição poro crionços com retordo mentol em Surrey, no
Ingloterro, foi o primeiro o descrever um grupo de crion
ços que opresentovom corocterísticos semelhontes, de-
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