
Síndrome de Beckwith-Wiedemann: 

 A Importância do Diagnóstico Precoce 

A síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) é uma desordem genética rara que 

geralmente ocorre no cromossomo 11p15.5, que possui como características mais 

prevalentes macroglossia, macrossomia, onfalocele e hipoglicemia neonatal. A 

SBW também possui relação com o aumento da predisposição a uma variedade de 

tumores embrionários, como o tumor de Wilms, hepatoblastoma e carcinoma 

adrenocortical.  
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Objetivo 

Relatar um caso de SBW e ressaltar a importância do diagnóstico precoce e 

acompanhamento dos portadores da síndrome. 

Metodologia 

Trata-se de um relato de caso. Foi realizada a avaliação clínica do paciente em 

questão e posterior revisão de seu prontuário e da literatura relacionada ao tema 

exposto. 

Considerações Finais 

A incidência estimada de SBW é de 1 em 13500, desconsiderando os fenótipos 

ainda não detectados. As malformações cardíacas são encontradas em cerca de 

20% das crianças com SBW , além disso é comum vísceromegalia envolvendo 

fígado, rins, pâncreas, baço e adrenais. As características principais da SBW 

incluem hipercrescimento pré-natal e pós-natal, macroglossia e anormalidade de 

parede abdominal. O tumor de Wilms é o câncer mais comum em crianças com 

SBW, ocorrendo entre 5-7% dessas crianças. Podem apresentar também outras 

complicações como anormalidades genitourinárias e hipoglicemia.  O 

diagnóstico da SBW é clínico e o reconhecimento precoce das características 

fenotípicas da síndrome é importante pela necessidade do estabelecimento do 

atendimento multiprofissional. Há necessidade de atendimento médico rotineiro 

em decorrência do supercrescimento destes pacientes, responsável por aumentar 

o risco para o surgimento de neoplasias, e pelas más-formações associadas. O 

risco de hipoglicemia assintomática, numa fase precoce da vida pode levar ao 

retardo mental, a orientação de alimentação regular para este paciente permite 

que o desenvolvimento neuropsicomotor mantenha-se adequado para a idade. 
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Referências Bibliográficas 

Introdução 

Caso Clínico 

Paciente feminina, 9 meses de idade. Segunda filha de casal jovem não 

consanguíneo. Em acompanhamento no Ambulatório Universitário da FURB por 

ser portador da síndrome de Beckwith-Wiedmann(SBW). Com assistência pré-natal 

completa, foi diagnosticada com onfalocele (programada cirurgia para correção 

para após o nascimento). Nasceu de cesariana, indicada por rotura prematura de 

membranas e centralização da circulação fetal. Pré-termo (33 semanas), com peso 

adequado para a idade gestacional (2055g), 42 cm, perímetro cefálico de 32cm e 

Apgar 5/9. Apresentou ao nascimento, características da SBW: onfalocele, 

macroglossia e escleredema, hipoglicemia (43mg/dL) e hipoalbuminemia (2,2g). A 

cirurgia ocorreu logo após o nascimento, sem intercorrências. Neste período foi 

diagnosticada com mal-formações cardíacas: Comunicação Interatrial discreta, com 

momentos de shunt invertido; Insuficiência Valvar Tricúspide moderada; e sinais 

de Hipertensão Arterial Pulmonar moderada. Alta hospitalar com 28 dias de vida 

em aleitamento materno exclusivo. Aos 9 meses apresentava-se em bom estado 

geral, comprimento:73cm, peso: 9800g e desenvolvimento neuropsicomotor 

adequados para idade. Ao exame físico foi observada macroglossia, e cicatriz 

cirurgica de correção de onfalocele em bom estado. Cariótipo 46XX, hemograma e 

glicemia sem alterações. Foi solicitado ultrasson de abdome total.  
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