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Introdução 

A síndrome de Down (SD) é uma anomalia cromossômica com alta prevalência na 

população em geral. É uma condição genética caracterizada pela trissomia ou 

outras aberrações do cromossomo 21, que afeta 1 a cada 800 recém-nascidos no 

mundo. Os pacientes portadores da SD apresentam alterações imunológicas 

decorrentes da disfunção do timo associado à doença, que em consequência faz 

com que os portadores desta síndrome apresentem maior risco de desenvolver 

doenças autoimunes (DAI) que a população em geral. As síndromes 

poliglandulares autoimunes (SPGA) são caracterizadas pela associação entre 

doenças autoimunes endócrinas e não endócrinas. São diferentes tipos de SPGA, 

que se caracterizam pela associação de diversas doenças, entre as quais estão: 

Diabetes Mellitus; doença de Addison, disfunção tireoidea autoimune, doença 

celíaca, alterações dermatológicas. 

Objetivo 

Metodologia 

Caso clínico 

Relatar o caso de um paciente com Síndrome de Down e poliendocrinopatia 

autoimune. 

idade para correção de comunicação interatrial (CIA) e comunicação 

interventricular (CIV).  Veio ao ambulatório há sete anos após ficar sem 

acompanhamento médico por 17 anos, sendo diagnosticado então com 

Tireoidite de Hashimoto. No momento do diagnóstico apresentava TSH de 

21,15 UI/ mL e T4 livre de 1,17mg/dL. Atualmente faz uso de levotiroxina 

5mg. O diagnóstico da doença celíaca aconteceu há seis anos através da 

dosagem de anticorpo AntiEndomísio IgA e IgG reagentes e comprovado 

através da biópsia  
intestinal, que mostrou uma atrofia vilositária moderada com infiltrado 

linfocitário intraepitelial (38 linfócitos por 100 células), dando o diagnóstico 

de doença celíaca. Paciente apresentava história familiar de doença celíaca e 

seu hábito intestinal era de duas a três evacuações ao dia. No diagnóstico 

foram feitas as recomendações sobre a alimentação e desde então paciente se 

mantém bem com dieta de restrição ao glúten. Há dois anos o paciente 

começou a apresentar lesões eritematosas e descamativas em ambos os 

cotovelos sugestivas de psoríase, sendo encaminhado ao dermatologista que 

comprovou o diagnóstico de psoríase. 

  

Considerações finais 

  

Revisão do prontuário de um paciente com Síndrome de Down e 

poliendocrinopatia autoimune 

Paciente do sexo masculino, 31 anos de idade,  filho de pais hígidos, com cinco 

irmãos igualmente hígidos. Mãe não realizou acompanhamento pré-natal e teve 

sua gestação aos 25 anos, sem nenhuma intercorrência. Paciente passou por duas 

intervenções cirúrgicas cardíacas, uma aos oito meses e outra aos nove anos de 

Como os pacientes com Síndrome de Down tem uma maior prevalência de 

doenças autoimunes é muito importante que seja feito o rastreio para tais 

doenças nesses pacientes. Como estre paciente já apresentou três condições 

autoimunes é essencial seu acompanhamento e investigação de outras 

possíveis doenças. 
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