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RESUMO:

SÍNDROME DE ANGELMAN:: O autor descreve as características clínicas e os critérios diagnósticos da Síndrome de Angelman.

UNITERMOS:
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ABSTRACT:

ANGELMAN’S SYNDROME: Clinical features and diagnosis criteria are described. 

UNITERMS:
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A síndrome de Angelman é uma condição 

neurológica descrita em 1965 pelo médico inglês Dr. 

Harry Angelman, inicialmente em três crianças, e que 

provou ser mais comum do que se imaginava quando 

dos primeiros relatos. 

No nosso meio, a síndrome de Angelman (SA) tem 

sido ainda pouco identificada, possivelmente por 

desconhecimento dos sinais e sintomas habitualmente 

presentes.

O diagnóstico da SA pode ser suspeitado em uma 

criança com atraso global no desenvolvimento, 

estando particularmente afetada a fala; aparência facial 

característica; presença de epilepsia; traçado 

eletrencefalográfico típico; uma disposição feliz com 

crises de riso imotivado e deleção parcial do 

cromossomo 15. 

A constelação de sinais e sintomas que mais 

caracteriza a SA pode ser observada, em geral, entre 

os dois e 16 anos de idade (Buntinx e 

colaboradores,1995): episódios de riso, disposição 

feliz, hiperatividade, microcefalia, braquicefalia, 

macrostomia, protrusão da língua, prognatismo, dentes 

muito espaçados, movimentos bruscos  (tipo 

marionete), marcha com alargamento da base de 

sustentação, deficiência mental e grande 

comprometimento da fala (quase ausente). Dentro da 

faixa etária considerada, a maioria dos pacientes 

estudados por Buntrix e colaboradores (1995) 

apresentava, pelo menos, oito das características 

listadas.

Segundo Miles (1998), as características clinicas 

mais comuns, mas que não estão, necessariamente, 

presentes em todos os pacientes são: 

dificuldades de alimentação, com sucção deficiente 

e pobre ganho de peso; 

atraso no sentar e andar; 

ausência da fala; 

hiperatividade com curto período de atenção; 

dificuldades de aprendizagem; 

epilepsia (em 80%) e eletrencefalograma (EEG) 

anormal;

movimentos anormais: tremores, “flapping” das 

mãos, movimentos bruscos; 

comportamento afetuoso e risos freqüentes; 

marcha com base alargada e com movimentação 

brusca;

microcefalia com achatamento na região posterior 

do crânio; 

características faciais típicas: boca grande 

(macrostomia), sorriso constante, queixo proeminente, 

lábio superior fino, tendência à protrusão da língua; 

cabelos claros e olhos azuis (60%) 

distúrbios do sono; 

estrabismo;

escoliose (10%).

A exata incidência da desordem não é conhecida, 

mas estima-se, por estudos realizados nos EUA, que 

seja algo em torno de 1:25.000 indivíduos (Miles, 

1998).

A SA já havia sido descrita por Bower e Jeavons 

(1967) em duas crianças, quando sugeriram o nome de 

“síndrome da marionete feliz” para descrever o quadro 

caracterizado pela presença de severo 

comprometimento motor, deficiência mental, ataxia, 

hipotonia muscular, epilepsia, ausência de fala, fácies 

peculiar  com mandíbula grande, boca entreaberta e 

protrusão da língua. Posteriormente, em 1982, 

Williams e Frias sugeriram o epônimo de síndrome de 

Angelman, denominação que é a mais aceita desde 

então.

Os pacientes afetados demonstram uma tendência 

a crises de riso imotivado, achatamento da região 

occipital, tendência à protrusão da língua, uma 

hipopigmentaçào cutânea, dos cabelos e íris e um 

padrão eletrencefalográfico bastante característico. 

Dos três pacientes inicialmente descritos por 

Angelman, dois apresentavam movimentos bruscos e 

marcha instável, com evidentes dificuldades de 

equilíbrio. Estas características são encontradas na 

maioria dos casos identificados. 

King e colaboradores (1993) estudaram seis 

pacientes e observaram a presença de 

hipopigmentação caracterizada por pele clara, reduzida 

pigmentação da retina, baixa atividade em tirosinase 

nos bulbos capilares e melanização incompleta dos 

melanosomas e concluíram que estas alterações
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faziam parte do fenótipo da SA, sendo similares às 

observadas na síndrome de Prader-Willi. Acredita-se 

que cerca de 60% das crianças com o diagnóstico de 

SA apresentam o padrão de hipopigmentação descrito. 

Estes pacientes queimam-se facilmente quando 

expostos à radiação solar. 

Atrofia cerebelar unilateral foi observada em uma 

paciente utilizando-se a tomografia computadorizada 

(Williams e Frias, 1982). Angelman (1965) chamou a 

atenção para o formato craniano anormal e sugeriu 

que a depressão occipital que observou poderia refletir 

uma anormalidade cerebelar. Já em 1988, Boyd e 

colaboradores  descreveram a importância do 

eletrencefalograma no diagnóstico precoce da 

síndrome de Angelman. 

Robb e colaboradores (1989) descreveram 36 

crianças com a SA, demonstrando que episódios de 

riso eram comuns e que a tendência para protrusão da 

língua era uma característica usual. Descreveram a 

marcha com aumento da base de sustentação, ataxia e 

movimentos bruscos dos membros superiores e 

“flapping” das mãos. 

Em 1990, Scheffer e colaboradores chamaram a 

atenção para a possibilidade de confundir-se a SA com 

a síndrome de Rett, fato que temos tido a oportunidade 

de observar em várias pacientes. 

Clayton-Smith, em 1993, sumarizou os achados 

observados em 82 pacientes com SA. Todos eles 

apresentavam fala ausente ou, na melhor das 

hipóteses, a presença de menos que seis vocábulos. 

Trinta e nove por cento dos casos apresentavam 

hipopigmentação cutânea, enquanto que o sorriso 

freqüente estava presente em 96%. 

Buntinx e colaboradores (1995) descreveram os 

achados em 47 pacientes com a SA em várias idades 

e observaram que boa parte dos pacientes (80,8%) 

apresentava manifestações epiléticas iniciando-se 

após a idade de dez meses. Uma deleção citogenética 

foi demonstrada em 61% e uma deleção molecular, em 

73%.

Na maioria das famílias estudadas há somente um 

paciente afetado pela SA, e, nestas famílias, o 

paciente apresenta, usualmente, uma perda (deleção) 

de uma parte do cromossomo 15; o cromossomo 15 

que sofreu a deleção é de origem materna. 

Curiosamente, o mesmo tipo de deleção no mesmo 

cromossomo 15 originando-se no cromossomo paterno 

é uma anormalidade encontrada na síndrome de 

Prader-Willi. Há poucos casos identificados em que 

mais de uma criança apresenta a SA e, nestes casos, 

não se encontra a referida deleção cromossômica. Em 

raros casos, um dos pais, habitualmente a mãe, é 

portador de uma pequena anormalidade cromossômica 

passível de causar a SA e, por esta razão, é muito 

importante que estudos cromossômicos sejam 

efetuados no paciente e nos pais para permitir que se 

faça um aconselhamento genético adequado a estas 

famílias.

Apesar do que foi descrito acima, é importante 

enfatizar que, para a grande maioria das famílias em 

que os pacientes são identificados, o risco de 

recorrência é baixo. 

O diagnóstico da SA pode ser dificultado em 

crianças muito jovens pela possível ausência de 

algumas manifestações típicas e, em pacientes mais 

velhos, em razão das modificações que podem ocorrer 

no transcorrer dos anos. 

Cerca de 80% dos indivíduos com SA apresentarão 

convulsões em alguma fase de suas vidas. As 

manifestações epiléticas se iniciam, em geral, entre 18-

24 meses, freqüentemente associadas, no início, a 

episódios febris (Miles, 1998). As manifestações 

epiléticas devem ser tratadas com os medicamentos 

anticonvulsivantes habituais, sendo particularmente 

úteis o ácido valpróico e o clonazepam. Os tipos de 

crises convulsivas mais freqüentes são as crises 

acinéticas, as ausência simples e as crises 

mioclônicas. Poderemos encontrar casos 

apresentando-se com a síndrome dos espasmos 

infantis. De modo geral, as crises tornam-se menos 

freqüentes à medida que a criança fica mais velha. O 

traçado EEGráfico é bastante alterado e apresenta um 

padrão que tem sido considerado bastante específico 

da SA e consiste de atividade espícula-onda lenta 

simétrica, de alta amplitude e síncrona, sendo que as 

ondas lentas têm cerca de dois ciclos por segundo.

Em função da deficiência mental presente, as 

crianças necessitarão de escolas especializadas, e, 

uma vez que a SA não é uma condição progressiva, 

7



Os adultos com SA não conseguem ter uma vida 

independente, tendo que viver em ambientes 

protegidos.

alguma forma de progresso deverá ser observada com 

o passar do tempo. 

As características da SA modificam-se bastante 

com o passar do tempo, e, à medida que os pacientes 

se aproximam da vida adulta, há evidentes melhoras 

no que se refere ao comportamento hiperativo e aos 

distúrbios do sono. As manifestações epiléticas 

diminuem e o traçado EEGráfico tende a melhorar 

também. As características faciais costumam manter-

se; porém, um dado interessante é que estes pacientes 

mantêm uma aparência bastante jovem para sua 

idade. Tanto a puberdade como a menarca ocorrem 

nas idades habituais e, muito embora não se tenha 

notícia de que algum destes pacientes tenha procriado, 

há razões para se supor que sejam férteis. 
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Não existe tratamento específico para a SA estando 

indicados alguns tratamentos sintomáticos bem como 

procedimentos habilitadores tais como fisioterapia, 

terapia ocupacional, fonoaudiologia e musicoterapia. 
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