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INTRODUÇÃO  

A síndrome de Holt-Oram (HOS) é uma condição 

autossômica dominante composta por malformação dos 

membros superiores e cardiopatias congênitas. Estima-se 

que 1:100.000 nascidos vivos possuem a síndrome. 

(Basson et al, 1997 apud Porto et al.¹, 2010). HOS é 

causada por mutações no gene TBX5 (Li et al, 1997; 

Basson et al., 1999 apud Porto et al.¹, 2010) e é expresso 

principalmente no tecido embrionário superior do coração 

(Bruneau et al., 2001 apud Porto et al.¹, 2010). Embora o 

gene TBX5 seja responsável pela maioria dos casos de 

HOS, a taxa de mutação em casos esporádicos e atípicos 

pode ser subestimada devido a heterogeneidade genética 

da síndrome, a qual pode levar a um falso diagnóstico.

(Mori e Bruneau, 2004 apud Porto et al.¹, 2010). 

 

JUSTIFICATIVA 

O trabalho se justifica pela importância de difundir a 

Síndrome de Holt Oram, entre profissionais da saúde 

contribuindo assim para que a mesma seja diagnosticada o 

mais precoce possível, para melhorar as condições e a 

qualidade de vida de seus portadores.  

OBJETIVO 

O presente estudo objetiva relatar o caso de uma paciente 

portadora da Síndrome de Holt Oram. 

DELINEAMENTO 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo 

descritivo do tipo observacional, no qual as informações 

foram obtidas por meio de revisão do prontuário e 

entrevista com o paciente.  
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RELATO DO CASO 
Paciente feminina, com com 6 anos de idade, parda, 
natural e procedente do município de Itaperuna, Rio de 
Janeiro,  apresenta malformação na mão esquerda, 
caracterizada como “mão de caranguejo” (Figura 1), é 
portadora de agenesia de clavícula ipsilateral (Figura 2). 
Como também expressava uma pulsação contrátil 
lateralmente ao esterno, também na região esquerda. 
Desde o nascimento, a criança apresentava uma leve 
dispneia e infecções respiratórias recorrentes. Quadro este 
que associado a pulsação contrátil e com exames 
complementares, confirmou o diagnóstico de comunicação 
interatrial. Por muitos anos a família procurou uma 
explicação e um diagnostico para esta variada exposição 
de sinais e sintomas, porem a rotina de não compreender o 
quadro clínico da criança se repetia em várias consultas 
pediátricas.  
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Figura 1: “Mão de 
caranguejo”.  

Figura 2: Agenesia de clavícula 
ipsilateral.  
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DISCUSSÃO 
Em muitos casos da Síndrome de Holt Oram os pacientes 
apresentam malformações em ambos os membros superiores, 
fato este que não ocorreu na paciente relatada. Foi encontrado 
apenas um relato de um caso no México em que a criança 
nasceu com uma malformação apenas em mão direita com 
associação com doença cardíaca congênita (OLIVEROS et al. 
2004 apud VIEIRA et al., 2011). 

Com relação às malformações associadas com seus familiares 
próximos, apesar de não ter como afirmar o diagnóstico dos 
mesmos, há relatos na literatura que é possível a ocorrência da 
síndrome em questão em gerações diferentes da família 
(OGAR, GUL, LENK, 1998 apud VIEIRA et al., 2011). Tendo 
em vista todo caso exposto, frente a uma anomalia de membros 
superiores os profissionais da saúde devem suspeitar da 
Síndrome de Holt Oram, principalmente quando esta vem 
associada de uma malformação congênita característica como a 
comunicação interatrial.  

Há de se ressaltar que o diagnóstico correto para esta síndrome 

deve ser realizado o mais precoce possível, para então avaliar as 

possibilidades de intervenções clínicas e cirúrgicas possíveis, 

para desta forma não atrapalhar o desenvolvimento e o 

crescimento da criança, assim como melhorar a qualidade de 

vida da mesma. Conforme já relatado anteriormente, a criança 

faz acompanhamento no setor de cardiologia e tem uma 

previsão cirúrgica para quando completar 10 anos de idade. 

Quanto a cirurgia de reconstrução da mão esquerda, esta nunca 

foi proposta para a criança e seus familiares. 
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