
SÍNDROME DE ROBERTS E DESNUTRIÇÃO: UM RELATO DE CASO 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO/INTRODUÇÃO 

 

A síndrome de Roberts foi descrita pela primeira vez por John Robert em  1919. A partir de um defeito  no gene Robert, 

localizado no cromossomo 8p21.1, ocorrem uma série de erros que culminam em um severo acometimento multissistêmico. 

Dentre as apresentações clínicas podem estar presentes: diminuição no tamanho dos membros, oligodactilia, sindactilia, face 

característica com hipertelorismo, lábio leporino, pré-maxila protuberante, orelhas pequenas, opacidade ou catarata nas 

córneas, genitália grande, cardiopatia congênita, rins policísticos, retardo de crescimento, deficiência intelectual, micrognatia, 

criptorquidia, hipospádia, trombocitopenia, útero bicorno e hipotricose. 

 

  

OBJETIVO 

 

Relatar junto a comunidade científica o caso de um adulto-jovem com diagnóstico de Síndrome de Roberts e desnutrição. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para a coleta das informações utilizou-se de entrevista com a mãe do paciente, minucioso exame físico, exames laboratoriais e 

de imagens e ainda foram obtidas informações do prontuário. Os responsáveis pelo paciente concordaram com a divulgação 

das informações e imagens aqui compartilhadas, e este relato foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNISUL sob número de registro 1.098.168 no dia 25 de Junho de 2015, de acordo com a Resolução 466 de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 
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DESCRIÇÃO DO CASO 

 O paciente relatado denominar-se-á por JAB. O mesmo tem 20 anos de idade, é branco, solteiro, católico, natural e 

procedente de Rio Fortuna, Santa Catarina, Brasil. Este é portador da Síndrome de Roberts diagnosticada de acordo com a 

descrição clínica que vem a seguir. O paciente possui acometimento multissistêmico, apresentando diminuição no tamanho dos 

quatro membros com oligodactilia em membros inferiores, hipertelorismo, lábio leporino, premaxila protuberante, orelhas 

pequenas, severa deficiência intelectual, micrognatia e grave deficiência do crescimento. 

 O jovem estava com dispneia e tosse produtiva há alguns dias (sem saber precisar quantos) e veio transferido de um 

estabelecimento de saúde de nível secundário por agravamento do quadro. Ao exame físico foi detectado frequência 

respiratória de 52 incursões por minuto, frequência cardíaca de 132 batimentos por minuto, temperatura de 36,5 graus Celsius, 

pressão arterial de 151/69 milímetros de mercúrio, saturação de oxigênio de 97% (oximetria de pulso) e peso de 11,6 

quilogramas. O paciente estava em regular estado geral, sua pele estava normocorada e as mucosas úmidas e hidratadas sem 

qualquer linfonodo periférico aumentado. Nas auscultas realizadas no segmento torácico do paciente, foram percebidos roncos 

ocasionais e não havia quaisquer alterações nos focos cardíacos. 

 Os exames complementares evidenciaram 15.720 leucócitos com 12.246 segmentados, série vermelha dentro dos 

parâmetros de normalidade, LDH 475 U/L, PCR 116,9 mg/L, eletrólitos e fatores de coagulação sem alterações. Radiografia 

tóraco-lombar mostrou opacidade interstício alveolar bilateral e difusa e ainda escoliose dorso-lombar de convexidade à direita. 

 

CONCLUSÕES 

 Trata-se de um caso de Síndrome de Roberts, internado para solução de um quadro de pneumonia aspirativa, onde foi 

constatado que o paciente era ainda portador de desnutrição grave. Destaca-se o fato de que o paciente está com 20 anos de 

idade, idade considerada avançada dado o acometimento severo da síndrome: não se encontrou outro relato de paciente que 

tenha atingido tal idade. As condutas da equipe hospitalar foram de solucionar as situações agudas de forma integral e 

multiprofissional e na sequência, encaminhar o paciente para acompanhamento genético ambulatorial, ampliando assim as 

chances de o mesmo obter melhora em sua qualidade de vida. 
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Ilustrações do paciente acometido pela Síndrome de Roberts e com diagnóstico de desnutrição grave 


