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RESUMO

O presente trabalho realiza uma breve revisão de literatura sobre a síndrome de Lowe, uma desordem ge-
nética que leva a alterações oculares, cerebrais e renais, e relata o tratamento odontológico efetuado num 
paciente com essa síndrome, enfatizando as características buco-dentais encontradas e a necessidade de se 
instituir programas de prevenção rigorosos, pois os pacientes com síndrome de Lowe apresentam, entre 
outras coisas, retardo mental severo, graves problemas visuais e desenvolvimento motor reduzido, que 
interferem diretamente na capacidade de se realizar um controle mecânico domiciliar efetivo do biofilme 
dental pelo binômio cuidador-paciente.

DESCRITORES: Síndrome de Lowe - Cárie dentária.

ABSTRACT

This paper presents a review about Lowe syndrome, a rare genetic condition that causes physical and men-
tal handicaps, medical problems as in kidneys changes. It describes the dental findings and dental care of 
a fifteenth year old boy with this syndrome. Dental treatment was aimed at serious prevention programs 
once this patients present, among other medical features, great eyes problems, mental retardation ranging 
from borderline to severe and delayed motor development which interferes directly with the dental-plaque 
biofilm control at home by their family members.

DESCRIPTORS: Lowe’s syndrome - Dental caries.
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INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA
A síndrome de Lowe, também conhecida como sín-

drome óculo-cérebro-renal, foi descrita pela primeira vez 
em 1952. É uma doença recessiva, ligada ao cromossomo 
X, que se desenvolve apenas em indivíduos do sexo mas-
culino (Chandler e Grant3, 1965; Tsai e O’Donnell11, 
1997; Ungewickell e Majerus12, 1999). Sushy e Nuss-
baum10 (2002) acreditam que a doença seja resultado de 
mutações no gene OCRL1, responsável pela produção de 
uma enzima fosfatidilinositol 4,5 bifosfato 5-fosfatase. 
Devido à deficiência dessa enzima, as funções celulares 
reguladas pelo Complexo de Golgi tornam-se anormais 
levando a diversas falhas no desenvolvimento, e ao apa-
recimento de manifestações clínicas tais como cataratas, 
problemas renais e cerebrais, presentes em pacientes com 
síndrome de Lowe.

A síndrome de Lowe acomete apenas indivíduos do 
sexo masculino, entretanto as mães dos pacientes afe-
tados são portadoras assintomáticas, podendo apresen-
tar finas opacificações no cristalino (Chandler e Grant3 

1965; Lin et al.8, 1999). 
Como sugere a terminologia, síndrome óculo-cére-

bro-renal, suas principais características são: alterações 
congênitas oculares (catarata e glaucoma), retardo men-
tal, hipotonia muscular, hiperreflexia, atraso no desen-
volvimento motor, convulsão (Harrison et al.5, 1999; 
Tsai e O´Donnell11, 1997), problemas de comporta-
mento, envolvimento renal, baixa estatura, tendência a 
desenvolver raquitismo, fraturas ósseas e escoliose (Iz-
quierdo e Avellaneda6, 2002). Osteoporose, criptorqui-
dia, contraturas articulares, pectus escavatum (tórax de 
sapateiro), craniosinostoses (fechamento prematuro dos 
ossos do crânio) e cálculos renais também podem estar 
presentes (Izquierdo e Avellaneda6, 2002). A expectativa 
de vida está por volta de 30-40 anos se não houver com-
plicações (Ungewickell e Majerus12, 1999; Dressman et 
al.4, 2000; Kruger et al.7, 2003; Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004).

Durante o período neonatal os pacientes já podem 
apresentar problemas oftalmológicos severos como cata-
rata congênita, freqüentemente associada ao glaucoma, 
resultando na diminuição da visão ou cegueira. O retardo 
mental também pode ser evidente nessa fase (Harrison et 
al.5, 1999; Tsai e O’Donnell11, 1997). Na infância a do-
ença é caracterizada por anomalias metabólicas. Diversos 
garotos com síndrome de Lowe nascem ou desenvolvem 
problemas renais com um ano de idade. Isto é caracteri-
zado pela perda anormal de certas substâncias pela uri-

na, incluindo bicarbonato, sódio, potássio, aminoácidos, 
ácidos orgânicos, albumina e outras proteínas pequenas, 
cálcio, fosfato, glucose e L-carnitina. Na síndrome de 
Lowe, a síndrome de Fanconi pode ser moderada e en-
volver apenas algumas substâncias, ou ser severa e en-
volver grandes perdas de muitas substâncias, podendo 
serem prescritos medicamentos para repor as substâncias 
perdidas (Harrison et al.5, 1999; Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004). Porém, a evolução da doença é marcada 
pelo agravamento do retardo mental e dos problemas of-
talmológicos, e ainda pode ocorrer óbito em função da 
insuficiência renal progressiva ou de infecções recorren-
tes (Bresolin et al.2, 1989; Tsai e O’Donnell11, 1997; Iz-
quierdo e Avellaneda6, 2002). Também devem ser trata-
das de forma especial as alterações de comportamento  e 
do aparelho locomotor (Izquierdo e Avellaneda5, 2002).

Não existe tratamento curativo específico, mas vários 
sintomas podem ser tratados efetivamente por medica-
mentos, cirurgia, terapia física e ocupacional e educa-
ção especial. O tratamento é paliativo e visa a correção 
dos distúrbios metabólicos. As principais medidas tera-
pêuticas baseiam-se no aporte de eletrólitos, diuréticos 
e anti-inflamatórios não-esteroidais, com reposição de 
bicarbonato e xarope de fosfato sempre que necessário, 
além do uso de vitamina D nos casos de raquitismo e 
encaminhamento a programas de reabilitação (Bresolin 
et al.2, 1989; Izquierdo e Avellaneda6, 2002).

O diagnóstico da síndrome de Lowe é feito geral-
mente por geneticistas. Além do diagnóstico sintomáti-
co, que compreende catarata ao nascimento, hipotonia 
muscular, possível disfunção renal e história familiar, 
existem dois testes precisos para diagnosticar a síndrome 
que são a deficiência enzimática, possível graças à desco-
berta da enzima deficiente fosfatidilinositol 4,5 bifosfato 
5 fosfatase e a análise de DNA (Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004). 

O objetivo do trabalho é divulgar à classe odontoló-
gica informações a respeito da síndrome de Lowe, uma 
condição genética rara, sobre a qual existem poucos re-
latos na literatura específica. Será ainda descrito um caso 
clínico sobre o tema, enfatizando as características bucais 
e o tratamento odontológico. 

RELATO DO CASO CLÍNICO 
Paciente do gênero masculino, 15 anos e 8 meses de 

idade, compareceu ao Centro de Formação de Recursos 
Humanos Especializado no Atendimento Odontológico 
a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia de 
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Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para trata-
mento odontológico. 

Durante a anamnese, na obtenção da história fami-
liar, a mãe relatou que apenas um de seus seis filhos (três 
homens e três mulheres) foi diagnosticado com síndro-
me de Lowe. 

Na história médica pré-natal, foi relatado que a ges-
tação foi normal, o parto sem complicações (cesariana) 
e o bebê nasceu a termo, não tendo sido percebidas alte-
rações fenotípicas.

Na história médica pós-natal, a mãe relatou que aos 2 
meses de idade a criança não enxergava, tinha movimen-
tos rápidos dos olhos (nistagmo) e não seguia objetos em 
movimento. Apresentava, ainda, urina com cheiro forte, 
fato observado desde o nascimento.

Com 3 meses a criança apresentou diarréia, vômitos, 
desidratação e crises convulsivas, tendo sido iniciado o 
uso de medicamentos anti-convulsivantes. A catarata 
congênita foi diagnosticada aos 9 meses de idade.  

O paciente foi diagnosticado com síndrome de Lowe 
pela associação de achados clínicos (catarata congênita, 
enoftalmia, hipotonia de eixo e de membros) e labora-
toriais (osteoporose difusa e proteinúria), por volta dos 
12 meses de idade, e na mesma época foi submetido à 
anestesia geral para fazer cirurgia da catarata congênita.  
Aos 2 anos apresentou glaucoma congênito.

No exame físico extra bucal atual, observou-se que o 
paciente apresenta baixa estatura, baixo peso, aumento 
das articulações das mãos e dificuldade em se locomo-
ver (Fig. 1). Durante a inspeção loco-regional, ou seja, 
região da cabeça e pescoço, observaram-se cabelos finos, 
catarata, microftalmia, enoftalmo, nistagmo, hipotonia 
dos músculos faciais e mastigadores e saliência frontal 
(Fig. 2).

Durante o exame radiográfico foi notada a retenção 
prolongada do dente 53 (Fig. 3) e a presença de cistos 
dentígeros ao redor das coroas dos dentes 35 e 45 (Fig. 
4A e B). O exame físico intrabucal permitiu observar 
extensa hiperplasia gengival, presença de cálculo dental 
na região de incisivos inferiores e higiene bucal insatisfa-
tória, porém sem a presença de lesões de cárie. Evidência 
de maloclusão severa caracterizada por mordida aberta 
anterior, mordida cruzada posterior e maxila extrema-
mente atrésica também puderam ser observadas (Fig. 
5).

O tratamento odontológico foi realizado em ambien-
te ambulatorial, sem qualquer tipo de sedação, entretan-

to sob restrição física de movimentos, realizando-se con-
tenção por meio de faixas.

Inicialmente a mãe recebeu instruções sobre higie-
ne bucal, enfatizando-se a necessidade de se realizar o 
controle mecânico do biofilme dental, o qual foi muito 
difícil em função da não cooperação do paciente. Assim 
foi feita a prescrição de embrocação com digluconato de 
clorexidina 0,12%, uma vez ao dia, por um período de 6 
meses. Realizaram-se raspagem, alisamento e polimento 
dentário, aplicação tópica de flúor e extração do dente 
53. Retornos periódicos mensais foram agendados para 
controlar a higiene bucal. 

Nos retornos subseqüentes, observou-se melhora no 
padrão de higienização bucal e menor presença de cál-
culo dentário, porém, a hiperplasia gengival não sofreu 
regressão.

DISCUSSÃO
A síndrome de Lowe possui padrão de herança reces-

sivo e ligado ao cromossomo X (Harrison et al.5, 1999). 
Por ser uma doença grave e hereditária, o diagnóstico 
precoce é de grande importância para o aconselhamento 
genético, devendo ser realizado quando da presença de 
história familiar positiva e diante de suspeita pré-natal 
da síndrome (Bresolin et al.2, 1989). Pelo fato das mães 
de meninos afetados poderem apresentar finas opacifi-
cações no cristalino, Lin et al.8 (1999) aconselham que 
mulheres em idade fértil, em casos específicos, sejam 
examinadas por oftalmologistas, sendo que o exame da 
lâmpada de fenda ou bio-microscopia são testes sensíveis 
para identificar as portadoras da síndrome. Há também 
a análise do DNA, que pode ser feita para identificar 
portadoras da síndrome, embora o exame oftalmológico 
seja o mais fácil de ser realizado (Lowe Syndrome Asso-
ciation9, 2004).

Uma das principais características dos pacientes com 
síndrome de Lowe é a catarata congênita (Harrison et 
al.5, 1999; Bresolin et al.2, 1989; Izquierdo e Avellaneda6, 

2002). Essa condição aparece freqüentemente associada 
à diminuição da espessura corneana, que se manifesta 
pelo aparecimento das chamadas escleróticas azuis, glau-
coma (aumento anormal da pressão intra-ocular), má 
formação do ângulo da câmara anterior e íris, em menor 
proporção a microftalmia (olhos pequenos), pupilas mi-
óticas (estreitamento permanente com imobilidade mais 
ou menos completa da pupila, como conseqüência de 
um transtorno da inervação da íris), buftalmo (aumento 
considerável do volume do olho), e enoftalmo (afunda-
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mento do olho na órbita). Todas essas alterações confe-
rem aos meninos com síndrome de Lowe um aspecto 
facial característico (Izquierdo e Avellaneda6, 2002).

Com relação aos achados buco-dentais em pacientes 
com síndrome de Lowe há poucos relatos na literatura. 
Apinhamento dental, erupção retardada da dentição per-
manente, retenção prolongada de dentes decíduos e tau-
rodontismo foram descritos por Harrison et al.5 (1999). 
Os mesmos autores ainda observaram folículos dentais 
aumentados, hipoplasia do esmalte, fileira dupla de den-
tes decíduos, atresia do palato e cistos dentais. De acordo 
com Izquierdo e Avellaneda6, (2002) os cistos de erup-
ção parecem ser comuns durante a erupção dentária mas 
geralmente desaparecem quando a dentição permanente 
está completa. Batirbaygil e Turgut1 (1999) observaram 
palato atrésico, múltiplos cistos e hematomas de erupção 
e Harrison et al.5 (1999) relataram a mobilidade anormal 
de dentes em pacientes com síndrome de Lowe. No pre-
sente caso o paciente apresentava, dentre essas caracterís-
ticas, retenção prolongada do dente 53, atresia do palato 
e cistos dentígeros na região de pré-molares inferiores. 

Foi observada, ainda a mordida aberta anterior, a mordi-
da cruzada posterior e extensa hiperplasia gengival.

A hiperplasia gengival, provavelmente, foi decorrente 
do uso de medicamentos anti-convulsivantes (Fenobar-
bital e Carbamazepina) pelo paciente, que tinha episó-
dios convulsivos, e não do resultado direto da síndro-
me. A regressão da hiperplasia gengival só ocorrerá com 
a remoção ou troca da medicação, entretanto deve-se 
primeiramente avaliar os riscos e benefícios de tal pro-
cedimento. A atresia maxilar tende a aumentar com o 
decorrer do tempo se não for adotada nenhuma forma 
de tratamento. No presente caso clínico, em função da 
idade do paciente, a disjunção da maxila por meio de um 
aparelho disjuntor de Hass não seria mais possível. Essa 
só poderia ser realizada por meio de uma cirurgia ortog-
nática, porém a mãe não concordava com intervenções 
que necessitassem internação hospitalar e anestesia, a não 
ser em caso onde estivesse em risco a vida do paciente.

Este trabalho está de acordo com os autores Tsai e 
O’Donnell11, 1997 que relatam que os cuidados bucais 

Fig. 1- Paciente com baixa estatura, baixo peso e dificuldade de 
locomoção

Fig. 2 -  Na inspeção loco-regional observa-se a presença de cabelos 
finos, fronte proeminente, microftalmia, enoftalmo e nistagmo.
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são complicados para um paciente com síndrome de 
Lowe, devido às suas habilidades limitadas de comuni-
cação e entendimento, e reduzida capacidade de coope-
ração.

O déficit intelectual severo desses indivíduos dificul-
ta e até mesmo impede a adoção de medidas de gerencia-
mento comportamental não aversivo, sendo necessária, 
muitas vezes, a restrição física dos movimentos. No pre-
sente caso optou-se pelo atendimento ambulatorial com 
o uso de faixas de contenção. O atendimento ambulato-
rial permite que se realizem diversas sessões de atendi-
mento clínico, e um tratamento não mutilador. As faixas 
de contenção evitam a administração de mais drogas a 
pacientes com condições físicas precárias, que já utilizam 
inúmeros medicamentos.

A higiene bucal em casa também é complicada em 
pacientes com síndrome de Lowe. Assim, o responsável 
pelo paciente deve ser responsabilizado pela sua realiza-
ção. Para isso, ele deve ser precisamente informado sobre 
sua importância e treinado a realizá-la. Caso sua realiza-
ção em casa seja muito difícil ou impossível, e o dentista 
perceba que esteja sendo realizada de forma precária, ou 
não esteja sendo realizada, recomenda-se o uso de agen-
tes antimicrobianos como o digluconato de clorexidina 
0,12%, aplicados uma a duas vezes ao dia, por um mês, 
e, se necessário, esse período poderá ser prorrogado. 

Fig. 3 -  Radiografia oclusal onde se observa a retenção prolongada do 
dente 53.

Fig. 4A e B -  Radiografias periapicais onde se visualiza a presença de 
cistos dentígeros ao redor das coroas dos dentes 35 e 45.

Retornos periódicos ao consultório odontológico de-
vem ser agendados. A periodicidade deve variar confor-
me o risco/atividade de cárie do paciente e a dificuldade 
de higienização em casa. No presente caso, os retornos 
mensais se deram em função da falta de condições da 
mãe em higienizar a boca em casa, e mesmo o paciente 
apresentando baixa atividade de cárie, a possibilidade de 
ocorrer doença periodontal era alta, pois ele era respi-
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Fig. 5 -  Aspecto clínico intrabucal no qual se verificam atresia acentu-
ada de palato e hiperplasia gengival medicamentosa.

rador bucal, apresentava problemas oclusais, hiperplasia 
gengival medicamentosa e acúmulo grande de biofilme 
dentário e cálculo. 

CONCLUSÃO
A síndrome de Lowe é uma doença extremamente 

rara, que apresenta sinais clínicos e sub-clínicos desde o 
nascimento, e que pode ser evitada em casos de história 
familiar positiva, através do exame oftalmológico para 
identificação de mães portadoras e do aconselhamento 
genético. Existem poucos relatos na literatura com rela-
ção aos achados bucais específicos e ao tratamento odon-
tológico de pacientes com síndrome de Lowe, uma vez 
que a ênfase é dada aos problemas oftalmológicos, neu-
rológicos e renais. Assim se torna importante ressaltar 
que, neste paciente, dentre os achados bucais já relatados 
por outros autores, pôde-se observar a presença de cis-
tos dentígeros, a retenção prolongada de dente decíduo 
e a atresia do palato. E, como características ainda não 
descritas na literatura, foram observadas mordida aberta 
anterior, mordida cruzada posterior e extensa hiperplasia 
gengival medicamentosa. É válido, também, informar 
que o tratamento odontológico pode ser realizado de 
forma habitual, devendo ser iniciado o mais cedo pos-

sível, quando o primeiro dente do bebê irromper, para 
que se apliquem rigorosas medidas preventivas, uma vez 
que a manutenção de uma higiene bucal criteriosa em 
ambiente domiciliar é difícil em função de problemas 
relacionados ao déficit intelectual severo, dos graves pro-
blemas visuais e do desenvolvimento motor reduzido.
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