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A

Síndrome de Prader-Labhart-Willi foi descrita pela primeira vez em 1956. Estimativas de prevalência variam
de 1:10.000 a 1:40.000 nascimentos, sem relação com o
sexo. Na grande maioria (60%) resulta de uma anormalidade ou perda da parte proximal do braço longo do cromossomo 15 (15q11-q13); em 25% dos casos, de uma dissomia
uniparietal materna do mesmo cromossoma e, em pequena
porcentagem, parece ter herança biparental do cromossomo 15, por erro na impressão genética ou por mutações 1.
Vários fatores são envolvidos na etiologia das alterações
cromossômicas da síndrome, entre eles estão as ocupações
do cromossoma com hidrocarbonetos, com alteração dos
gametas paternos durante a meiose. Outro fator potencialmente relacionado é a dissomia uniparental resultante presumivelmente de uma não disjunção, com duplicação cromossômica ocorrendo durante a formação dos gametas ou
na concepção 1,2.
O diagnóstico da síndrome é feito por considerações clínicas
e laboratoriais. Correntemente, sua descrição molecular inclui bandagem cromossômica de alta resolução, hibridização com fluorescência in situ (FISH) com sondas de
15q11-q11 para detectar a falta ou outros rearranjos. Testes
citogenéticos incluindo detecção de dissomia e teste de expressão do gene SNRPN (small nuclear ribonucleoprotein
polypeptide N) em leucócitos para demonstrar a expressão
de um gene detectado por PCR da transcrição reversa do
RNA 1-3.

Clinicamente expressa-se como uma síndrome dismórfica
que afeta principalmente o sistema nervoso central, com
predileção pela região hipotalâmica. As características clínicas podem ser classicamente divididas em quatro estágios 1:
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O objetivo deste relato é apresentar um caso de uma criança
com Síndrome de Prader-Labhart-Willi, pela raridade e por
mostrar diversas particularidades relacionadas com a anestesia.
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Paciente de 11 anos de idade, sexo masculino, leucoderma,
com diagnóstico de Síndrome de Prader-Labhart-Willi aos
dois anos de idade, confirmado por análise de cromossomos. Foi encaminhado ao centro cirúrgico para colocação de
cateter de diálise peritoneal, em caráter de urgência.
Apresentava, no momento do procedimento, obesidade
mórbida (75 kg), insuficiência cardíaca restritiva, hiperten-
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1 - Estágio fetal e neonatal, onde observa-se diminuição
dos movimentos fetais. Ao nascimento são hipotônicos,
afetando principalmente os músculos do pescoço, apresentando choro fraco ou ausente, saliva espessa, geralmente necessitando de sonda para alimentação.
Apresentam hipoplasia genital discreta no sexo feminino e freqüentemente, hipoplasia escrotal, peniana e
criptorquidismo no sexo masculino;
2 - Estágio pré-escolar e infância: hipotonia menos marcante, dificuldade para se alimentar, atraso no desenvolvimento motor e da fala, fácies típica (diâmetro
bifrontal estreito, fissura palpebral em forma de amêndoa, lábio superior fino, nariz estreito);
3 - Estágio infância: marcado pela hiperfagia com conseqüente obesidade e problemas de comportamento, baixa estatura, mãos e pés pequenos, escoliose, facilidade
de formação de equimoses, cáries, sonolência diurna
excessiva, estrabismo, saliva viscosa, hipoplasia genital, prejuízo intelectual;
4 - Estágio adolescência: evidentes dificuldades comportamentais, cataplexia, movimentos musculares incoordenados, falta de independência, atraso ou incompleto desenvolvimento das características sexuais secundárias.
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são pulmonar, insuficiência respiratória crônica e insuficiência renal oligoanúrica com aumento progressivo dos níveis
de uréia e creatinina.
Ao exame físico apresentava aspecto de biotipo brevilíneo,
obeso, consciente, taquidispnéico, mucosas úmidas e coradas, saliva espessa e edema de membros inferiores. A ausculta cardíaca apresentava bulhas rítmicas e hipofonéticas, sem
sopros. Na inspeção torácica observava-se expansibilidade diminuída e na ausculta o murmúrio vesicular globalmente diminuído. Exibia também importante hipoplasia genital.
Encontrava-se em uso de furosemida (3 mg.kg-1) cada 24 horas, por via venosa, captopril (25 mg) e teofilina (200 mg) a
cada 12 horas, por via oral.
Os exames laboratoriais pré-operatórios mostravam hemoglobina de 14,3 g%, hematócrito de 48,3%, plaquetas de
187.000 mm 3 , potássio de 6,8 mEq.L -1 , sódio de 142
mEq.L-1, creatinina de 4,1 mg%, análise de gases arteriais
(pH:7,06, PaCO2: 92,1 mmHg, PaO2: 62,8 mmHg, bicarbonato de sódio: 19,3 mEq.L-1, BE: -5,9, saturação de O2: 80,3%).
O ecocardiograma revelava: FE (fração de ejeção) de 75%;
câmaras cardíacas direitas com discreto aumento volumétrico, hipertrofia miocárdica concêntrica discreta de ventrículo
esquerdo e sinais de hipertensão arterial pulmonar moderada. Eletrocardiograma registrava taquicardia sinusal.
Na sala de operação o paciente foi monitorizado com cardioscópio na derivação CM5, estetoscópio precordial, esfigmomanômetro automático com freqüência de aferição ajustada
para cada três minutos, oxímetro de pulso e capnografia contínua.
Os dados vitais iniciais registrados eram: pressão arterial 100/60 mmHg; freqüência cardíaca - 96 bpm; SpO2 - 88%. O
ECG apresentava ritmo e traçado normais. Respiração espontânea, taquidispnéico.
Inicialmente foi administrado oxigênio a 100% (5 L.min-1) sob
máscara, por três minutos, em seguida foi feita a indução
com propofol (110 mg) e vecurônio (6 mg), para facilitar a intubação orotraqueal, que foi feita sob visão direta com tubo
de 7 mm de diâmetro, com balonete de alto volume e baixa
pressão, sem dificuldades. Manobra de Sellick foi aplicada
durante a indução. Para a manutenção da anestesia, utilizou-se de oxigênio a 100% (8 L.min-1) e halotano em concentrações que variaram de 0,5 a 1%. A ventilação foi controlada
manualmente com auxílio do sistema de Bain & Spoerel.
O paciente manteve dados vitais estáveis até 30 minutos
após iniciado o procedimento, quando apresentou dificuldade ventilatória, diminuição acentuada de murmúrio vesicular
bilateralmente, queda da SpO2, melhorando após aspiração
da cânula orotraqueal e administração de hidrocortisona
(500 mg), por via venosa.
Com duas horas de procedimento cirúrgico o paciente abriu
os olhos espontâneamente, sem alteração de dados vitais.
Foram administrados por via venosa propofol (60 mg), fentanil (50 mg) e midazolam (5 mg).
Durante o procedimento anestésico a hidratação foi feita
com solução fisiológica (200 ml). No final foram administrados 20 mg de furosemida por via venosa. A duração do ato
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anestésico-cirúrgico foi de três horas. O total de halotano
consumido foi de 15 ml.
O paciente foi encaminhado para a UTI intubado, em ventilação controlada, permanecendo assim por 48 h, quando foi
extubado, porém apresentou hipóxia e bradicardia, sendo
necessária re-intubação traqueal e ventilação controlada
mecânica. Evoluiu para o óbito após 30 dias da realização do
procedimento, por complicações respiratórias.
DISCUSSÃO
A hiperfagia é a maior causa de obesidade na Síndrome de
Prader-Labart-Willi 1,2. A composição dos tecidos adiposos
destes pacientes difere da obesidade simples, com aumento
de ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa. A obesidade tem implicações diretas nas complicações cardiorrespiratórias em adolescentes e adultos com a síndrome, freqüentemente afetando a morbimortalidade1. Em geral o índice de massa corporal (IMC) é significantemente e inversamente relacionado com gravidade da dessaturação noturna
de oxigênio e com a apnéia do sono, em crianças e adultos. O
IMC aumenta significantemente com a idade; o maior aumento de peso é visto no grupo pré-adolescente 1,5. Autores
ressaltam alta incidência de falência cardiorrespiratória em
idosos portadores da síndrome, provavelmente refletindo
seqüela de obesidade mórbida bem como hipoxemia noturna crônica 1,5,6. Observamos que este paciente já manifestava falência cardiorrespiratória ainda na pré-adolescência.
Os pacientes com SPW apresentam ainda uma fragmentação do sono, possivelmente de origem central, envolvendo
mecanismos que regulam o sono e a vigília. Os altos níveis
de CO2 encontrados durante o sono podem também contribuir para sono de má qualidade nestes pacientes. Outros autores encontraram um elevado limiar de hipercapnia, podendo ser devido à ausência de função de receptores periféricos
ou talvez disfunção hipotalâmica 5,6.
O paciente anestesiado tinha diagnóstico laboratorial e características clínicas clássicas da síndrome, com obesidade
mórbida, acúmulo de gorduras no tronco e no quadril, hipotonia, mãos e pés pequenos, fácies típica, saliva viscosa, hipoplasia genital, prejuízo do intelecto e complicações renais e
cardiopulmonares. A opção pela anestesia geral foi devido a
previsão de tempo cirúrgico excessivamente longo para ser
realizado com anestesia local, devido ao proeminente panículo adiposo abdominal.
As principais dificuldade anestésicas nesses pacientes são
relacionadas à hipotonia muscular, obesidade e alterações
no metabolismo dos carboidratos e das gorduras 7. A fraqueza da musculatura esquelética é associada a uma tosse ineficaz e a um aumento na incidência de pneumonia. Regurgitação crônica do conteúdo gástrico ocorre freqüentemente e
contribui para maior risco de pneumonite aspirativa 1,2; por
isso optou-se pela intubação orotraqueal com manobra de
Sellick e não ventilar sob máscara, mesmo com uso de bloqueador neuromuscular adespolarizante. Para evitar hipóxia no período da intubação, foi administrado oxigênio a
100% por três minutos, que foi satisfatório nesse caso. A suc123
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cinilcolina pode ser administrada, porém neste caso, seu uso
foi considerado indevido pelo ao alto nível de potássio sérico. Optou-se pelo vecurônio que tem duração intermediária,
apresenta mínimos efeitos autonômicos e cardiovasculares,
tem baixa liberação de histamina e pode ser usado com segurança em pacientes com insuficiência renal 8. Não foi utilizado o atracúrio devido suas características farmacodinâmicas, principalmente relacionadas a liberação de histamina
que poderia prejudicar o quadro clínico do paciente 9.
Na monitorização per-operatória deveríamos também ter
utilizado um termômetro, pois pacientes com essa síndrome
habitualmente apresentam alterações da termorregulação,
freqüentemente caracterizadas por elevação per-operatória
da temperatura corporal e acidose metabólica, embora aparentemente não tenha sido estabelecida relação com hipertermia maligna 10. Como o hipotálamo é responsável pela regulação da temperatura, pacientes com essa síndrome podem exibir tanto febre como hipotermia em relação aos indivíduos normais, mas sem diferenças significativas quando
comparados com pacientes com problemas de neuro desenvolvimento 10. Outros autores 11-13 afirmam que é alta a possibilidade de descontrole térmico em pacientes com Síndrome
de Prader-Labhart-Willi. A disfunção hipotalâmica tem sido
suspeitada como mecanismo patogênico que causa a obesidade e hiperfagia 10.
Monitorização da concentração sangüínea de glicose e glicose exógena se faz necessária, pois estes pacientes continuam a usar glicose da circulação para produzir gordura,
mais rápido que a energia basal necessária encontrada. Diabetes melitus pode ser observado em até 19% desses pacientes. A intolerância à glicose e diabetes tipo II podem decorrer
da obesidade extrema e conseqüente resistência periférica
à insulina. Euglicemia é obtida com o uso de agentes hipoglicemiantes orais e perda de peso 9. Apesar do diabetes tipo II
ser mais provável, em 1995 foi descrito o primeiro caso de diabete melitus tipo I em paciente com a síndrome, confirmando o
diagnóstico pela presença de auto-anticorpos contra células
das ilhotas pancreáticas e anticorpos anti-insulina 3 .
A disfunção cardíaca não tem sido vista acompanhando esta
síndrome 7. O halotano tem sido usado para anestesia, entretanto, outros anestésicos voláteis poderiam ser utilizados, como isoflurano 14 ou sevoflurano 15, ou anestesia venosa 16. Neste paciente, apesar da disfunção cardíaca, foi usado o halotano em baixas concentrações com o objetivo inicial
de manter o paciente em ventilação espontânea durante o
procedimento, com o intuito de evitar a necessidade de ventilação controlada mecânica no pós-operatório, visto que seria difícil a retirada do respirador, em decorrência de suas alterações respiratórias.
O paciente apresentou obstrução do tubo traqueal durante a
anestesia, que foi tratado com aspiração das secreções,
ventilação manual, oxigênio, halotano e corticóide. Há descrição de broncoespasmo durante anestesia para orquipexia com uso de sevoflurano em um paciente de nove anos
com Síndrome de Prader-Labhart-Willi. O paciente foi tratado com aminofilina venosa e troca do agente inalatório para
halotano 15. Outro motivo desencadeante do processo pode
124

ser a excessiva viscosidade das secreções, que associada à
administração de gases inalatórios secos pode levar à formação de rolhas, com facilidade.
O paciente foi mantido sob anestesia superficial na tentativa
de cumprir o objetivo inicial de evitar respiração controlada.
Porém, como em respiração espontânea apresentava rápida queda da SpO2, não foi possível mantê-lo nesta condição.
O plano anestésico superficial foi confirmado pela abertura
espontânea dos olhos durante o procedimento. O difícil procedimento anestesiológico do caso corrobora uma recente
revisão que mostra a dificuldade anestésica relacionada ao
estado de obesidade do paciente 17.
Concluímos que a anestesia geral pode ser indicada para pacientes com Síndrome de Prader-Labhart-Willi. Especial
atenção deve ser dada as alterações freqüentemente observadas, como hipotonia muscular, obesidade, intolerância à
glicose ou diabetes, distúrbios de auto-regulação da temperatura e dificuldade para laringoscopia decorrente das anormalidades craniofaciais.
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