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HATERIAL E HETODO 

Utiiizamos, para o presente trabaiho, os prontuãrios 

do Hospitai Universitario da UFSC de C.F. Feminina sob o n9 de 
.- Registro 029291 e de, C.F. Mascuiina sob o numero de Registro 

020290. 
.- Tambem foi usado o prontuãrio de C.F. Feminina, do 

H.I.J.G. (Hospital Infantii Joana de Gusmão) de registro nO 

027559. 

Utilizamos recursos fotográficos dos pacientes inter 

nados, com a autorização da mãe, bem como de entrevistas com a 

mãe das crianças e com a Diretora da APAE de Paihoça (SC), que 
.. .¡. 4 .- mantem concivio diario com as crianças aiem de visitas domici- 

iiares. 
z. _, f 

Foi pedido a coãaboraçad'do‹Departamento desfienetica 
da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a ajuda - dos 

professores Margherita Anna Barracco e Jaime Fernando Ferreira
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RESUMO 

Apresentamos o re1ato de dois casos, internados no dia 

08/11/1983 no Hospita1 Universitãrio da UFSC, que apresentavamas 

Seguintes queixas: Obesidade, retardo menta1; po1idacti1ia e di- 

ficu1dade da acuidade visual. 

Ava1iado e diagnosticado como sendo Síndrome de Lauren 
ce-Moon-Bied1; achamos por bem fazer um estudo mais pro1ongado, 

por ser esta uma Sindrome rara, para me1hor aproveitamento da 

comunidade mëdica.
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SUMMARY 

This report is about two cases of Laurence-Moon-Biedi 

Syndrome that shows the foliowing main compiainsz obesety, reti 

nites pigmentosa, poiydactyiy, genitai hypopiasia and mental re 

tardation. 
This is a race disease, autossomal recessive, wich og 

curs more frequenteiy among consanguinity marriage.



Inrnonuçno 

A Sindrome de Laurence-Moon-Biedl foi descrita pela 

primeira vez em l866 por Laurence e Moon e, em l922 por Bardet 

e Biedl. 

E uma Sintrome Autossomica Recessiva, ligada ã cosan~ 

guinidade entre os pais e que se oaracteriza por: Obesidade, de 

ficiëncia mental, polidactilia e sindactilia, retinite pigmen - 

tar, hipoplasia genital com hipogonadismo. 

Associados com esses sinais e sintomas ainda podemos 

encontrar: glomerulo nefrite crônica, nistagmo, estrabismo, dia 

bete insipidus, cardiopatias, hipopasdia e atresia anual. 

Apresentamos aqui o relato de dois casos, dois irmãos, 

com essa Sindrome, internados no Hospital Universitario da UFSC 

no dia O8/ll/l983, o qual relataremos a seguir.
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RELATO DOS CASOS 

Caso numero um (l) 

I. IDENTIFICAÇÃO 
C F., Feminina, ll anos e Il meses, branca, brasilei- 

ra, natural de Alfredo wagner (SC), residindo atualmente em Pa- 

lhoça (SC), sob Registro nQ 02929l. 

Internada em 08/ll/83 com a queixa principal de: obe- 

sidade, retardo mental e dificuldade da visual noturna. 

II. HISTORIA DA DOENÇA ATUAL 

Desde os 03 meses vem ganhando peso; aos 8 meses pesa 

va lZ.000 gr e com l2 meses I6.500 gr. 

Desde os 03 anos não vem se desenvolvendo satisfatorl 

amente, principalmente quanto ã fala e o andar. 

Desde os 06 anos vem notando uma certa difmculdade no 

enxergar, principalmente ã noite e a distãncia. 

Entre os 06 a 08 anos apresentou crises convulsivas 

com reviramento dos olhos, lateralização da cabeça, esmwmos mus 

culares, choro e sonolência num total de 4 crises nesse interva 

lo de tempo (2 anos). Iniciou tratamento com Gardenal, sendo in 

terrompido, pela propria mae, logo apos. Nao apresentou mais 

crise. 

III. ANTECEDENTES PESSOAIS 

A mãe não fez prë-natal, apresentou durante a gesta - 

ção nãuseas, vômitos e fraqueza. Nega ter fumado e ter feito 

uso de medicamentos durante a gravidez. 

0 parto foi normal, hospitalar, com indução, sem epi- 

siotonia. Apresentação cefãlica e tempo expulsivo demorado. Nas 

ceu com circular de cordão (não real); chorou logo, teve ciano- 

se, ictericia neo-natal e pesava 3000 gr ao nascer.



Apresentou
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ao nascer polidactilia em MMSS e MMJJ. Nega 

outras anormalidades. 

IV. D.N.P.M 

02 meses 

03 meses 

O4 meses 

O6 meses 

O8 meses 

O9 meses 

l0 meses 

l2 meses 

l6 meses 

l7 meses 

24 meses 

36 meses 

05 

Obs: 

sustentou a cabeça e sorriso social 

acompanha com o olhar um objeto em movimento e mantem 

a cabeça ereta com 03 meses. 

segura objetos pequenos. Ri alto. 

ë capaz de se virar sozinha. Senta com auxilio. 

senta por 5 min, sozinha. 

primeiras palavras, acena "adeus". 

engatinha 

ë capaz de se erguer, apoiando-se nas laterais do 

berço ou cadeira. 

anda isegurando pela mão; anda sem cercado apoiando - 

se em suas laterais. 

consegue comunicar seus desejos apontando e emitindo 

sons. 

vocabulãrio com mais de 2 palavras. Anda sozinha. 

corre. Consegue subir e descer escadas, segurando-se 

HO COY'Y`lIllâ0. 

a 06 anos - Atende ordens simples emitidas pela mae. 

Consegue saltar. Sabe o primeiro nome. 

Ainda nao consegue usar os verbos; nao constroi torres com 

muitos blocos; não consegue apontar para as partes do corpo 

quando solicitado. Apõs ter frequentado a APAh, tem melhora 

do muito sua D.N.P.M. 

Teve varias internaçoes anteriores por: bronquites; ' 

pneumonias e pielonefrites. Nunca foi vacinada.



V. ALIMENTAÇÃO PREGRESSA E ATUAL 

Ate os 05 meses com leite materno. Apos fez uso de ma 
madeiras com leite ninho + maizena + açucar. Não gosta de ali 

mentos doces, so de salgados, chega a comer sal puro. 

VI. ANTECEDENTES HEREDITÃRIOS 

Ver heredrograma familiar no final da apresentaçao dos 

C‹3SOS . 

VII. EXAME FÍSICO 

Ol. Dados antropomëtricos 
P.C. = 58 cm Peso = 6l,0 kgr 

P.T. = 94 cm Alt. = l35 cm 

P.A. = 97 cm 

02. Sinais vitais -z..___í_._..._í.í 

T = 37,29C P.A.=l40/90 

R = 20 mrm P =lOO Spm 

O3. Exame fisico geral

4 

Notamos na entrevista uma criança estranhando o meio- 

ambiente, mais colaboradora ao exame. 

Pcte. em bom estado geral, hidratada, obesa, febril 

acianõtica.
,

9 

Peles integras, mucosas umidas e coradas, TCSC. abun- 

dante com predominio em face, pescoço, abdomem e região genital 

Sem adenomegalias. Andar vacilante. 

04. Exame fisico-especial 
- Segmento cefãlico sem alteração 
- Boca e cavidade = micrognativa e palato em ogiva 
- Pescoço com de TC.S.C., demais sem alteração.

f - Torax incaracteristico com boa expansibilidade e com aus
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culta pulmonal sem alteraçao e ausculta cardiaca normal. 
- Abdome globoso, de dificil palpação, mas sem viscero-mega 

lia. 
- Órgãos genitais com hipoplasia e hipogonadismo, com aumen 

to acentuado do TC.S.C. e inicio da implantaçao dos pelos 

pubianos. Ãnus sem anormalidades. 
- Membros com cicatrizes cirurgicas em MMSS (regiao lateral 

nas bases do 59 dedo esquerdo e direito. Dedos curtos e 

grossos e com dificuldade na movimentação. 
- Cicatrizes cirurgicas também em MMJJ também em regiao la- 

teral do 59 quirodàctilo esquerdo e direito. 
- Apresenta retardamento mental, estranhando o meio hospita 

lar mas ajudando no exme. Pcte. carinhosa. 
- Coluna sem desvios. 

Diagnõsticogprovãvel. 
- Sindrome de Laurence-Moon-Biedl 

Exames complementares 
06.l.~ hemograma - sem alterações 

06.2. perfil renal - sem alterações 

06.3. parcial de urina - proteinas +; demais semalt. 

06.4. Parasitolõgico - ascaris (+) 

trichiuris (+) 

06.5. Bioquimica do sangue - sem alterações 

06.6. Curva de tolerância ã glicose - sem alterações 

06.7. Eletroencefalograma - não realizado 

06.8. RX simples de crânio - normal 

Exames especiais 

07.l. Oftalmologista - exame realizado no dia 26/07/l983 no 

H.I.J.G. acusou: 
- Reflexos pupilares normais
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- Papilas apresentando-se discretamente descoradas 
- redução acentuada dooãngulorde artërias e veias. 
- ausencia de pigmentaçao, depõsitos pigmentares, reti 

nite pigmentar. 

07.2. Psicõloga 
Avaliada em O7/lO/83 na F.C.E.E. (SC) pelo Termam-Mer- 

ril, apresentou uma I.M. de 2 anos e 6 meses. 

Apresentando maiores dificuldades na coordenação viso- 

motora e na percepçao visual. 

No grafismo reproduz o circulo mas o desenho livre ë 

a nivel de Garatinjas. 

Na avaliação pedagõgtca rendeu ã nivel de semi-depen - 

dencia. 

Caso nümero dois (2) 

I. IDENTIFICAÇÃO 
C.F. masculino, lO anos e 6 meses, branco, brasileiro, natu- 

ral de Rio do Sul (SC), residindo atualmente em Palhoça (SC),sob 

registro nÇ 029290. 

Internado em 08/ll/l983 com a queixa principal de: obesidade 

retardo mental,e dificuldade visual noturna 

II. HISTÓRIA DA DOENÇA MENTAL 

Desde os O3 anos não vem se desenvolvendo satisfatoriamente, 

principalmente quanto a fala e o andar. 

Aos O4 anos começou a apresentar crises convulsivas com la- 

teralização da cabeça, reviramento dos olhos, espamos muscula - 

res, sonolência e relaxamento dos esfincteres. Tinha cerca de 

Ol crise por semana. Tratado com Gardenal por O3 meses, nunca 

mais teve crises. 

Atë então tinha peso normal, mas começou a engordar exagera



damente. 

da da consciência, palidez e cianose; com duração de mais ou me 
nos O5 minutos, sempre coincidindo quando contrariado. Apresen- 

tou mais 

trãs.

A de de agua durante o dia. Tem deficiência visual, principalmen- 

te ã noite, relatando tambëm que usa õculos desde os 05 anos,

4 Ha 08 meses apresentou hipotonia generalizada com per- 

O3 crises desse tipo, sendo a Ultima hã 03 meses a- 

A mãe queixa-se tambëm que ele ingere grande quantida- 

mas hoje em desuso- 

xa-se de 

Não tem controle total dos infincteres e ha 24 hs,quel 
dor ao urinar. 

III. ANTECEDENTES PESSOAIS 

A mãe não fez prë-natal, não relata gestoses durante a 

gravidez, nao fumou e nao fez uso de medicamentos durante 

gestação 

vica, periodo expulsivo demorado. Ao nascer não chorou logo, te 

Teve um parto normal, sem episiotonia. Apresentação pãl 

ve cianose, precisou ser aspirado e oxigenado, nega ictericia. 

Nasceu com 3.300 grs de peso e apresentou polidactilia 

MMSS e MIE. Negou outras anormalidades. 

IV. D.N.P.M. 

02 meses 

O3 meses 

O4 meses 

06 meses 

06 meses 

09 meses 

l2 meses 

- sorriso social 
- acompanha com o olhar um objeto em movimento. 

Mantëm a cabeça ereta. 
- Segura objetos. Ri alto 
- E capaz de se virar sozinho. Senta-se com algum au- 

cilio. 
- Capaz de se manter sentada sozinha por O5 minutos. 
- Primeiras palavras. Acena "adeus" com a mao. 

- E capaz de se erguer com apoio. 

GITI



l2 meses 

l7 meses 

l9 meses 

24 meses

8 

- Engatinhava. Consegue se movimentar em volta de um 

cercado. Anda seurando por uma mão. 

- Consegue comunicar seus desejos apontando e emitin- 

do sons. Possui vocabulãrio com mais de l palavra ' 

(2 a 3). 

- Anda sozinho 
- Fala seis palavras 

Obs: Ainda não ë capaz de construir torres de 2 ou 3 blocos. 

23 meses 

26 meses 

36 meses 

60 meses 

- E capaz de correr. 
- Consegue descer e subir escadas, segurando-se pelo ' 

corrimão. 

(3a) - Atende ordens emitidas pela mãe. 

(5a) - Sabe dizer seu primeiro nome. Consegue saltar. 

Mantëm-se sobre um pë. 

Obs: Ainda nao consegue usar 02 verbos, nao constroi torres com 

muitos blocos, não consegue apontar para as partes do cor- 
.- 

po quando solicitado. Apos ter frequentado a APAE, tem me- 

lhorado sensivelmente sua DNPN. Teve duas internaçoes ante 

riores por bronquite. Ainda nao foi vacinado. 

V. ALIMENTAÇÃO PREGRESSA E ATUAL 

Atë os O3 meses com leite materno, depois com mamade1~ 

ra composta de: leite ninho + maizena e açucar. Nao gosta de a- 

limentos doces, sõ de salgados, chegando a comer sal puro. 

VI. ANTECEDENTES HEREDITARIOS 

CâSOS . 

Vide heredrograma familiar no final da apresentação dos
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VII. EXAME FISICO 

O1. Dados Antropomëtricos 
P.C. = 52 cm Peso = 48,0 kg 

P.T. = 88 cm Alt. = 131 cm 

P.A. = 83 cm 

O2. Sinais Vitais 

P = 1OU bpm T = 36,1ÇC 

R = 32 mpm P.A. = 150/110 mmHg 

03. Exame fisico geral 

Notamos na entrevista uma criança irritada, principa1- 

mente quando contrariada, não colaborante com o exame e muito 

choroso. Pcte. em bom estado gera1, hidratado, obesa. 

Pe1e integras, mucosas ümidas e coradas, com T.C.S.C, 

abundante com predominio em pescoço, abdome e genitais. 

Não apresentava adenomegalias. Andar vaci1ante. 

O4. Exame fisico especial
4 

- Segmento cefa1ico sem a1teraçao 
-¬ 

- Boca e cavidade - nao deixou examinar. 
- Pescoço com aumento do T.C.S.C., sem outras anoma1ias. 

- Tõrax incaracteristico, com expansibi1idade norma1, aus‹ 

cu1ta pulmonar com M.V. sem ruidos adcenticios e auscu1- 

ta cardiaca sem a1teração. 
- Abdome g1oboso, de difTci1 pa1pação, mas sem viscero~meg5 

1ias. 
- Orgãos genitais com pënis de tamanho reduzido (3-4cm) au¬ 

sëncia de um testicu1o na bo1sa, com vo1ume reduzido e 

com escroto bifiso. Ãnus sem anorma1idades. 
- Membros superiores com aumento do T.C.S.C, em braço e 

anti-braço e mãos curtas e grossas, apresentando dififula 

dade na movimentação. Apresenta tambëm cicatrizes cirfirfi
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gicas, a mão direita entre o quarto e o quinto quirodac- 
tilo e na mão esquerda na base lateral do quinto dedo. 

- Os membros inferiores também com aumento do T.C.S.C. em 

coxa e perna, apresentando também dedos do pë curto e 

grossos, onde no pë esquerdo hã cicatriz cirürgica na ba 
se lateral do quinto quirodactilo. 

- Apresenta retardo mental, irritabilidade e choro. Estra- 

nhando o meio hospitalar. 
- Coluna sem desvios. 

05. Diagnostico provavel 
Sindrome de Laurence-Moon-Biedl 

06. Exames Complementares
~ 06.1 - hemograma - sem alteraçoes 

06.2 - perfil renal; urëia = 48 mg/dl 

creatinina = 1,44 mg/dl 

demais sem alteraçoes 

06.3 - parcial de urina - sem alterações 

06.4 - parasitolõgico - ascaris (+1 

giardia (++) 

06.5 - Bioquimica do sangue - sem alterações
^ 06.6 - Curva de tolerancia ã glicose ¬ sem alterações 

06.7 - bletroencefalograma - não realizado 

06.8 - RX simples de crãneo - normal. 

07. Exames Lspeciais 

07.l. Oftalmologista 

Lxame realizado no Hospital Universitãrio no dia ll/ 

ll/83, apresentou os seguintes resultados: 
- acuidade visual dimunuida 
- fundo de olho sem alteração 
- BMC - Ao. sp.
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.-¬ 

2 - Psicoioga 

Avaiiada em 07/IO/83 na F.C.E.E. (SC), peio Terman- 

Merrii, onde não atingiu a idade base de 02 anos. 

Rendeu como D.M. Severo,, Q.I. 25-39. Apresentou um dê 
~ ` uai e na coordenação viso - ficit significativo na percepçao vis 

motora 
Pedagogicamente rendeu como dependente.



IIE

S

F
1 

Iib 

1 2 3 4 5 b 7 

H O I O Q 
1 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1'8 z-20 

VU 
1 2 3 0 =í Afetado 

0 = Heterozigoto certo 

® = Retardo Mentai 

O gene desta Sindrome, teve,provave1mente, inicio na geração 
I3 X 14 

Heredrograma eiaborado a partir de informaçoes colhidas da 

mãe dos propostos. Classe sócio-econômico-cuiturai muito bai 
xa o que dificuitou uma coieta mais precisa dos dados.
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COMENTÁRIOS 

Os dois casos aqui apresentados, sao o de dois irmãos 
,- de uma familia com origem de Rio do Sul, onde, alem deles,pos 

suem mais uma filha com 5 anos sem anormalidades. 
Nessa familia podemos notar (vide heredrograma) vari- 

os casamentos cosanguineos, aparecendo essa mesma sindrome em 

outras gerações. 

Isso mostra a atribuição dada ao fator autossõmico re 
cessivo desta sindrome 

Quando avaliados no H.U., C.F., feminina, tinha ll 

anos e ll meses e C.F., masculino, com lO anos e 6 meses (vi- 

de fig. I). 

As caracteristicas comuns aos dois casos foram: obesi 

dade, retardo mental, polidactilia, deficiência da acuidade vi 
sual, principalmente noturno, e nipogonadismo genital.

4 Notamos tambëm como caracteristicas secundarias em 

ambos, uma ingestão excessiva de liquidos e alimentos, princi- 

palmente os salgados, um andar vascilante que os impedia de an 
dar rapidamente, hipertensão arterial, alcançando um mãximo 

de l5U/ll0. Apõs avaliação clinica e laboratorial essa hiper - 

tensao ficou caracterizada como complicaçao da obesidade. 

C.F., feminina, possuia uma conduta igual a uma crian
, 

ça de 2 a 6 meses, colaborativa, carinhosa, de dificil aprendi 
zado e sem o controle dos esfincteres. Extremamente obesa (6l 

kg), com dedos curtos e grossos (vide fig. Z) de dificil mobi- 

lidade, e com cicatrizes cirürgicas em região lateral de 59 qui 

rodactilo tanto de mãos como de pës, por uma rececção cirurgi-
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Apresentava tambëm ralos e raros pelos pubianos, de 

caracteristicas fina e lisos (vide fig. 3). 

No exame oftalmolõgico foi encontrado uma retinite pig 
--‹ mentosa e na avaliaçao pedagogica uma criança semi-dependente. 

C.F., masculino (vide fig. 4), possuia uma conduta de 

uma criança de 2 anos, com um Q.I. entre 24 e dl, irritado , 

choroso, não colaborativo ao exame, estranhando o meio ambien 
te e com relativo controle dos esfincteres (enurese). 

Tambem extremamente obeso (48 kg), com cicatrizes ci- 

rürgicas em mãos (região lateral e 59 quirodactilo esquerdo e 

entre o 49 e 59 quirodactilo) e no pë esquerdo (regiao late - 

ral do 59 quirodactilo). Mãos e pës curtos e grossos, tambëm 

com dificil mobilidade (vide fig. 6 e 7). 

Apresenta uma hipoplasia genital com hipogonadismo .. 

(vide fig. 5), sem apresentar pelos pubianos. 

No exame oftalmologico foi encontrado apenas uma dimi 

nuição da acuidade visual, tanto diurna como noturna. 

Nos achados laboratoriais que fizemos não encontramos 

nenhuma anormalidade ligada a essa sindrome, apenas vermino- 

se e giardiase em ambos, devido ao baixo padrao social da fa- 

milia. 

As radiografias de crãnio (RX simples) não revelaram 

anormalidades. 

Não apresentaram poliüria. Nao nos foi possivel fazer 

um eletroencefalograma nos pacientes, devido a não colabora - 

~ ._ ~ ~ , çao dos menores e a nao aceitaçao por parte da mae em autori 

zar um exame sob anestesia geral.
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