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RESUMO 

 

 

Lascane NAS. Avaliação do status das glândulas salivares parótida e submandibular 
na displasia ectodérmica hipoidrótica por meio da ultrassonografia [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

Displasia ectodérmica hipoidrótica é uma doença genética rara, clinicamente 

caracterizada por alterações envolvendo os dentes, pele e suas estruturas anexas. 

Manifestações orais comuns incluem anadontia ou oligodontia, dentes conóides e 

xerostomia. Poucos relatos associam displasia ectodérmica e redução do fluxo 

salivar. O objetivo desse estudo é analisar possíveis alterações nas glândulas 

salivares de dez portadores de displasia ectodérmica que fazem acompanhamento 

no Departamento de Dermatologia Pediátrica da Universidade de São Paulo. 

Ultrassonografia foi realizada em dez casos em infantes portadores de displasia 

ectodérmica hipoidrótica nas suas glândulas salivares parótida e submandibular. 

Três apresentaram alterações na glândula parótida e/ou submandibular. Aplasia ou 

hipoplasia das glândulas salivares maiores é associada a casos de displasia 

ectodérmica e sugere-se acompanhamento rotineiro das glândulas salivares maiores 

usando ultrassonografia para prevenção de alterações decorrentes da hiposalivação 

na cavidade oral. 

 

 

Palavras-chave: Displasia ectodérmica hipoidrótica. Glândula salivar. 

Ultrassonografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Lascane NAS. Evaluation of the status of the parotid and submandibular salivary 
glands in the hypohidrotic ectodermal dysplasia by ultrasonography [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

Background- Hypohidrotic ectodermal dysplasia is a rare genetic disease, clinically 

characterized by defects involving skin and their adnexal structures, as well as oral 

structures such as teeth, and occasionally salivary glands. These latter 

manifestations include anodontia or hypodontia, conical teeth and xerostomia. 

Objective- To analyze possible alterations in major salivary glands of ten patients with 

ectodermal dysplasia, using image exam. Methods- Ultrasonography was performed 

in ten pediatric cases of hypohidrotic ectodermal dysplasia to investigate the status of 

parotid and submandibular salivary gland. Results- Three patients presented 

aplasia/hypoplasia of at least one gland examined. The other 7 patients did not 

present any alterations in parotid and submandibular glands. Limitations- Although 

ultrasonography exam is adequate to investigate the presence and status of major 

salivary glands, other important glands such as sublingual and minor mucous salivary 

glands are not well-visualized using this technique. Conclusions- Aplasia or 

hypoplasia of the major salivary gland is strongly related to ectodermal dysplasia and 

we suggest routine evaluation of the major salivary gland using ultrasound to monitor 

and manage the possible impact of xerostomia in oral health. 

 

 

Keywords: Hypohidrotic ectodermal dysplasia. Salivary gland. Ultrasonography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                  

Displasia ectodérmica é uma doença genética rara que compreende um grupo 

de características que envolvem uma ou mais estruturas e apêndices originados do 

ectoderma. Classicamente, a displasia ectodérmica deve ter o desenvolvimento 

anormal de no mínimo uma das seguintes estruturas: pêlos/cabelos, unhas, dentes e 

glândulas sudoríparas. 

Os tipos de displasia ectodérmica podem ser herdados com os padrões 

genéticos autossômico dominante, autossômico recessivo ou ligado ao cromossomo 

X, sendo assim, o sexo masculino é predominantemente afetado. 

As duas formas clássicas de classificação da doença são a displasia 

ectodérmica hidrótica e a displasia ectodérmica hipoidrótica, esta última, objeto do 

presente estudo. Cada forma da displasia ectodérmica tem sua origem e 

características específicas baseada na ausência ou presença de glândulas 

sudoríparas (Tape; Tye, 1995). 

Na cavidade oral, os dentes são as estruturas afetadas mais bem 

documentadas na displasia ectodérmica (Universidade Federal do Paraná, 2002). 

Outras estruturas derivadas do ectoderma, como por exemplo, as glândulas 

salivares, também podem estar envolvidas pela doença, mas apenas raros relatos 

de casos citam essa possibilidade. Redução da secreção salivar é brevemente 

associada à displasia ectodérmica e alguns trabalhos descrevem a diminuição do 

fluxo salivar (Nordgarden et al., 2003; Lexner et al., 2007a). Achados de aplasia ou 

hipoplasia de glândulas salivares maiores são relatados apenas como descrições de 

caso único ou de poucos casos (Crovetto de La Torre et al., 1985; Nordgarden et al., 

1998; Singh; Warnakulasuryia, 2004). 

Sabe-se que alterações nas glândulas salivares, quer em sua morfologia ou 

função, têm importantes conseqüências não apenas no fluxo salivar, mas também 

na homeostasia da cavidade oral. Salivação reduzida pode resultar num aumento do 

risco em desenvolver cáries e infecções fúngicas, além de causar dificuldades 

funcionais na deglutição e na fala. 

Exames para análise do status das glândulas salivares são comumente 

realizados para verificação da dimensão, densidade e acometimento dessas 
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glândulas em casos de neoplasias, lesões inflamatórias e doenças auto-imunes que 

invariavelmente ocorrem nas glândulas salivares. A ultrassonografia é um exame de 

diagnóstico por imagem utilizado com muita freqüência para verificação dessas 

alterações morfológicas em glândulas salivares, principalmente por possuir 

numerosas vantagens tais como: técnica de fácil manuseio, não-invasiva, de baixo 

custo e que permite rápida visualização das glândulas (Shojaku et al., 2000; Botsios 

et al., 2001; Salaffi et al., 2006; Wernicke et al., 2008).  

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar possíveis alterações 

das glândulas salivares parótida e submandibular em portadores de displasia 

ectodérmica hipoidrótica por meio da ultrassonografia, visando compreender melhor 

as alterações dessa doença e orientá-los sobre o possível sintoma de xerostomia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 EMBRIOGÊNESE 

 

 

O embrião humano, na sua terceira semana de vida, já é formado por três 

camadas de células das quais derivarão todos os seus tecidos e órgãos: o 

ectoderma, o mesoderma e o endoderma. 

O mesoderma se diferencia dando origem à derme, aos músculos lisos e 

esqueléticos (exceto o crânio) e aos sistemas circulatório, esquelético, excretor e 

reprodutor (Ten Cate, 2001).  

O endoderma  origina os componentes epiteliais da traquéia, brônquios, 

pulmões, faringe, tireóide, cavidade timpânica, tuba faringotimpânica, tonsilas e 

paratireóides, epitélio do trato intestinal, fígado, pâncreas, bexiga e úraco (Ten Cate, 

2001). Ainda, as glândulas submandibulares têm parte de sua origem proveniente do 

endoderma (Hick et al., 2009). 

O folheto externo do embrião, o ectoderma , se desenvolve por volta do 13º 

dia de vida intra-uterina, antes do mesoderma e do endoderma. A camada 

germinativa do ectoderma dá origem aos órgãos do sistema nervoso central e 

glândula pituitária; sistema nervoso periférico; epitélio sensitivo dos ouvidos, nariz e 

dos olhos, a pele e seus anexos - cabelo, unhas e glândulas sudoríparas e 

sebáceas, sudoríparas; além dos anexos da cavidade oral – dentes e glândulas 

salivares (Ten Cate, 2001). 

 

 

2.2 DISPLASIA ECTODÉRMICA 

 

 

A displasia ectodérmica é uma doença genética rara caracterizada por 

alterações em duas ou mais estruturas com origem no ectoderma. A síndrome deve 

apresentar como principais sinais o desenvolvimento anormal de no mínimo uma 

das seguintes estruturas: pêlos/cabelos, unhas, dentes e glândulas sudoríparas. 
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2.2.1 Histórico   

 

 

O primeiro relato encontrado da doença foi uma publicação de Danz1 (1792, 

apud Hung; Patterson, 1984, p. 368) a respeito de uma displasia de ocorrência 

familial. 

Em 1804 foi descrita a ectrodactilia, um dos vários tipos de displasia 

ectodérmica. 

Entretanto, a displasia ectodérmica hipoidrótica, foi pela primeira vez citada, 

em 1838, por Wedderburn que foi referenciado por Darwin (1890) em seu livro "The 

variations of animals and plants under domestication". Esse relato descreveu uma 

família de origem indiana, na qual 10 indivíduos de 4 gerações, do sexo masculino 

apresentavam hipotricose, anomalias dentárias e hipoidrose. Ele também observou 

que as alterações não ocorriam nas mulheres, mas foram transmitidas aos homens 

por mulheres saudáveis. 

Thurnam, em 1848, foi o primeiro a descrever mais amplamente a displasia 

ectodérmica hipoidrótica. Relatou dois casos de doentes afetados por essa doença, 

de herança recessiva ligada ao X, incluindo a primeira referência à manifestação de 

sinais clínicos em mulher heterozigota. 

Outro caso foi descrito por Guilford2 (1883, apud Thannhauser, 1936, p. 908), 

no qual o doente apresentava nariz em sela. Guilford ainda observou que membros 

desta família também apresentavam esta característica fenotípica. 

 Thadani (1921) reestudou a família descrita no livro de Darwin e por meio das 

características observadas nos seus membros afirmou se tratar da displasia 

ectodérmica hipoidrótica. 

Weech (1929) criou o termo Displasia Ectodérmica Hereditária para designar 

um pequeno grupo de doenças que iam sendo relatadas com defeitos ectodérmicos, 

mas que até então eram classificadas de forma heterogênea. Esse grupo foi 

compilado, mas hoje sabe-se tratar realmente de doenças diferentes e portanto, nas 

classificações mais modernas, essa terminologia foi substituída por temos mais 

                                                 
1 Danz. Concerning men without hair or teeth. Stark's Arch Geburt. 1792;5:684. 
2 Guilford SH. A Dental Anomaly. Dent Cosmos. 1883;25:113.  
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específicos e de acordo com suas características genéticas e heterogenicidade nos 

sintomas. 

Durante a história, muitos termos foram criados na tentativa de se classificar e 

de se compreender os sinais, sintomas e origem da síndrome que resultava em 

defeitos ectodérmicos e que hoje é conhecida como Displasia Ectodérmica 

Hipoidrótica. Nesse sentido, três autores foram fundamentais para a fase inicial dos 

estudos mais modernos dessa doença: Josef Christ, Albert Touraine, Hermann 

Werner Siemens. Até então, muitos termos haviam sido criados, mas todos foram 

descartados, pois não preenchiam critérios suficientes para a classificação 

adequada do conjunto de alterações apresentadas pelos doentes. 

Christ3 (1913 apud Santos et al., 2005, p. 60) definiu uma síndrome que tinha 

como característica defeito congênito do ectoderma. 

Touraine4 (1936 apud Ruggieri et al., 2009, p. 957) na tentativa de englobar a 

heterogenicidade   e   diversidade   dos   sintomas,   propôs   o   termo   polidisplasia  

ectodérmica. Entretanto, assim como outros termos que também foram sendo 

citados, este não foi considerado apropriado para refletir a complexidade das 

anomalias apresentadas nos apêndices ectodérmicos com as várias formas de 

displasias ectodérmicas. 

Siemens5 (1937 apud Who named it?, 2009, http://www.whonamedit.com/ 

synd.cfm/1897.html), em sua publicação, retratou um estudo baseado em 19 famílias 

acometidas por defeitos em estruturas derivadas do ectoderma. 

Com a contribuição desses autores, os grupos de doentes que apresentavam 

um conjunto de características em comum, incluindo a ausência ou redução da 

sudorese/quantidade das glândulas sudoríparas, foram classificados sob a 

nomenclatura de Displasia Ectodérmica Anidrótica  ou Síndrome de Christ-

Siemens-Touraine .  

Entretanto, o termo anidrótica caracteriza a completa ausência de glândulas 

sudoríparas e a doença apresenta apenas diminuição dessas glândulas e, então, 

Fischer, em 1921, sugeriu o nome de displasia ectodérmica hipoidrótica ao estudar 

                                                 
3 Christ J. Über die kongenitalen ectodermalen Defekte und Ihre Beziehungen zu einander; 
vikariirendes Pigment für Haarbildung. Archiv für Dermatologie und Syphilis. Berlin.1913,116:685-703.  
4 Touraine A. L’anidrose avec hypotricose et anodontie. (Polydysplasie ectodérmique héréditaire). La 
presse médicale. Paris. 1936,44:145-149. 
5 Siemens HW. Studien über Vererbung von Hautkrankheiten XII. Anhidrosis hipotrichotica. Archiv für 
Dermatologie und Syphilis. Berlin. 1937,175:567-577. 
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doentes com displasia ectodérmica apresentando sudorese sem alteração, a 

contraparte, chamada displasia ectodérmica hidrótica. 

A Síndrome de Christ-Siemens-Touraine é a displasia ectodérmica mais 

comum e mais investigada, tanto do ponto de vista genético-clínico quanto ao nível 

molecular (Universidade Federal do Paraná, 2002). 

Freire-Maia, pela ausência de uma definição clínica amplamente aceita, 

diante desse complexo grupo de displasias ectodérmicas com características e 

sintomas distintos, notou a necessidade de estudar esses grupos e a classificá-los. 

Este trabalho irá tratar exclusivamente da Displasia Ectodérmica Hipoidrótica. 

 

 

2.2.2 Classificação 

 

  

No início de 2008 foi realizado um encontro, International Conference for 

Ectodermal Dysplasias Classification, nos Estados Unidos, com discussões para o 

estabelecimento de um consenso sobre definição e classificação das displasias 

ectodérmicas (Salinas et al., 2009). 

A literatura fornece informações importantes para essa discussão quanto à 

definição e classificação das Displasias Ectodérmicas, possuindo numerosas 

propostas principalmente relacionadas à classificação. 

Até 1971, apenas de uma a oito displasias ectodérmicas haviam sido 

classificadas, dependendo das considerações e critérios estabelecidos pelos 

diferentes pesquisadores (Pinheiro; Freire-Maia, 1996). 

Freire-Maia (1971, 1977) sugeriu que o termo displasia ectodérmica ficasse 

restrito aos doentes que apresentassem pelo menos dois dos sinais clínicos 

“clássicos”, por terem sido referidos nos primeiros trabalhos sobre o assunto: pêlos, 

dentes, unhas e sudorese. Essas estruturas foram designadas como, 1, 2, 3 e 4, 

respectivamente; e as displasias estariam divididas em 11 subgrupos. Baseado nos 

sinais clínicos da doença dividiu a classificação em dois grupos, sendo que esses 

subgrupos são pertencentes ao grupo A ; e o grupo B  compreende as alterações 

que ocorrem em apenas uma das quatro estruturas associada a outro defeito 

ectodérmico, simbolizado por “5”. Desta forma, um distúrbio com hipotriquia e 
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hipodontia seria classificado como displasia ectodérmica do subgrupo 1-2 do grupo 

A, enquanto uma displasia ectodérmica com apenas problemas dentários e mais 

qualquer outro sinal ectodérmico (por exemplo, surdez de origem neurológica, 

manchas etc.) seria uma displasia ectodérmica do subgrupo 2-5 do grupo B. 

Em 1971, 32 displasias ectodérmicas já haviam sido classificadas e 

nomeadas; e, em 1977, os tipos de displasia ectodérmica chegavam a 57. Esse 

número praticamente dobrou em 1984, com 117 displasias ectodérmicas distintas.  

Os estudos e pesquisas a respeito das displasias ectodérmicas fizeram com 

que mais subtipos tenham sido classificados. Em 1985, 131 tipos de displasias 

ectodérmicas foram descritos, em 1987, 145 e em 1996, 146 tipos (Pinheiro; Freire-

Maia, 1996). 

No decorrer desses anos, o grupo de pesquisadores do Centro de Estudos de 

Displasias Ectodérmicas do Departamento de Genética da Universidade Federal do 

Paraná, descreveram e nomearam 23 displasias ectodérmicas, sendo 22 do grupo A 

(que compreende todas as alterações que ocorrem em duas ou mais das seguintes 

estruturas: cabelos/pêlos, dentes, unhas e glândulas sudoríparas) e uma do grupo B 

(que compreende as alterações que ocorrem em apenas uma das quatro estruturas 

acima, associada a outro defeito ectodérmico) (Freire-Maia; Pinheiro, 1987). 

Lisboa-Costa et al. (2002) catalogaram 192 diferentes displasias ectodérmicas 

pertencentes ao grupo A, de acordo com a classificação proposta por Freire-Maia 

(1971, 1977). Esse trabalho originou um banco de dados que foi disponibilizado na 

rede mundial de computadores (Web), mas, por motivos técnicos, seu acesso ficou 

impossibilitado. 

Irvine (2005, 2009) relacionou 141 distintas displasias, entre elas, seis eram 

pertencentes ao grupo B. Entretanto, apesar de serem displasias ectodérmicas, são 

consideradas entidades distintas, como, por exemplo, paquioníquia congênita, 

incontinência pigmentar, disqueratose congênita. 

Baseados nas descobertas genéticas e moleculares das displasias 

ectodérmicas, novas classificações foram propostas mais recentemente, contudo 

apresentam limitações. Apenas 30% das displasias ectodérmicas apresentam seus 

genes decodificados (Priolo et al., 2000; Priolo; Laganá, 2001; Lamartine, 2003; Itin; 

Fistarol, 2004). 
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Jorgenson (2009), em seu estudo sobre perspectivas da classificação das 

displasias ectodérmicas acredita que seja improvável que se consiga obter uma 

classificação universalmente aceita, principalmente pelo ponto de vista da biologia 

molecular e variação genética. 

Visinoni et al. (2009) atualizaram a classificação das displasias ectodérmicas, 

principalmente o grupo A, proposto por Freire-Maia (1971, 1977), baseados nas 

classificações clínicas junto aos recentes dados clínicos e moleculares. Algumas 

displasias consideradas distintas foram reagrupadas para 186 grupos. Notaram 

ainda 26 novas displasias ectodérmicas, porém não foram incluídas devido a apenas 

um doente apresentar tais características ou as informações terem sido obtidas por 

comunicação pessoal. O banco de dados criado por Lisboa-Costa foi atualizado e 

disponibilizado na rede mundial de computadores, tornando pública sua consulta. 

As displasias ectodérmicas classificadas e descritas ao longo dos anos, 

podem ser melhor visualizadas no gráfico 2.1. 

 

       
Gráfico 2.1- Displasias ectodérmicas classificadas e descritas 
 

 

A Displasia Ectodérmica Hipoidrótica ligada ao X é considerada a mais 

comum entre as displasias ectodérmicas (Monreal et al., 1999). 

É uma doença em que a maioria dos casos é de herança ligada ao 

cromossomo X recessiva e, portanto, predileção pelo gênero masculino. 

Formatado: Recuo: Primeira
linha:  1,25 cm
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 A doença ainda pode apresentar os padrões de herança autossômica 

recessiva e autossômica dominante. Um estudo realizado sugeriu ainda haver uma 

mutação genética pós-zigótica ligada ao X (Cambiaghi et al., 2000). 

 

 

2.3 DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOIDRÓTICA 

 

 

A displasia ectodérmica hipoidrótica ligada ao X pode ser também chamada 

de Síndrome de Christ-Siemens-Touraine e displasia ectodérmica anidrótica (EDA). 

Apresenta principalmente hipoidrose, tricodisplasia, alterações dentárias e facies 

característica. Onicodisplasia pode ou não ocorrer, pertencendo, então, ao subgrupo 

1-2-3-4 (subgrupo trico-odonto-onico-disidrótico).  

Embora o termo anidrótica não seja apropriado, pois caracteriza a completa 

ausência de glândulas sudoríparas e a doença apresenta apenas diminuição dessas 

glândulas, ele é utilizado na denominação de um dos genes responsáveis por essa 

doença: gene ED1 ou EDA, situado no cromossomo Xq12-13q.1 (Kere et al., 1996). 

Cerca de 70% das mulheres heterozigotas manifestam sinais brandos, como 

atividade sudorípara levemente diminuída, diferentemente dos homens, que 

possuem sinais e sintomas mais intensos (Freire-Maia; Pinheiro, 1987). As formas 

mais graves em mulheres caracterizam homozigose ou inativação preferencial do 

cromossomo X com o gene normal (Bartstra, 1994; Cambiaghi et al., 2000). 

Nos anos 60, dois trabalhos sugeriram a possibilidade da existência de 

consangüinidade como um fator etiológico para a displasia ectodérmica hipoidrótica, 

entretanto, apenas um caso de consangüinidade neste tipo foi descrito e ainda 

assim sob dúvida, pois os ascendentes dos afetados, irmão e irmã, moravam num 

pequeno vilarejo (Lorber, 1964; Vissian et al., 1969). 
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2.3.1 Patogenia 

 

 

A displasia ectodérmica hipoidrótica ou Síndrome de Christ-Siemens-

Touraine, pode ter como gene responsável o gene ED1 (EDA) ou o gene EDAR ou 

ainda, o gene EDARADD. 

O gene responsável pela forma de displasia ectodérmica hipoidrótica ligada 

ao X é o EDA (Ectodysplasin), localizado no cromossomo Xq12-13q.1 (Kere et al., 

1996). As formas autossômica dominante e recessiva têm como gene responsável o 

EDAR (EDA Receptor), situado no cromossomo 2q11-q13 (Ho et al., 1998) e o 

EDARADD (Receptor Associated Death-Domain), este último localizado no 

cromossomo 1q42.2-q43 (Headon et al., 2001). 

 A displasia ectodérmica hipoidrótica ligada ao X com imunodeficiência tem o 

gene NEMO (NFκB Essential Modulator) como responsável. 

A interação da via do EDA e outras vias implica em fenótipos relacionados 

aos dentes, crânio e face e ossos, associados à displasia ectodérmica hipoidrótica.  

EDA ativa NFκB devido ao seu receptor EDAR, que interage com variadas 

proteínas, entre elas a NEMO-IKKα/IKKβ. Com a fosforilação do inibidor do κB pelo 

IKKα/IKKβ, leva à degradação e à translocação nuclear do NFκB. 

Conseqüentemente, a regulação da diferenciação osteoclástica e da morfogênese 

ectodérmica ficam comprometidas, pois há a interação do NFκB com outras vias, as 

quais são responsáveis por essa regulação (Clauss et al., 2008). 

Translocações, deleções submicroscópicas e mutações no gene ED1 foram 

observadas em doentes com displasia ectodérmica hipoidrótica. Esse gene é 

expresso em queratinócitos, folículos capilares, glândulas sudoríparas, bem como 

em outros tecidos, e codifica uma proteína transmembrânica de 135 aminoácidos 

(Kere et al., 1996). Esses autores sugeriram que essa proteína poderia 

desempenhar uma função na sinalização/interação epitélio-mesenquimal.  

Esse gene codifica uma outra proteína que tem papel importante na 

morfogênese de dentes, cabelos e glândulas sudoríparas. Essa proteína foi 

identificada em portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica (Monreal et al., 

1998). Sugeriram que essa proteína pode ser fundamental no diagnóstico diferencial 

entre as formas ligada ao X, autossômica recessiva e dominante.  
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De acordo com Montonen et al. (1998), o gene ED1 inicia sua expressão a 

partir da oitava semana de gestação, quando a ectodisplasina é detectada em 

células epidérmicas e neuroectodérmicas. Na 12ª semana a proteína é detectada em 

osteoblastos e células do timo, enquanto que no folículo piloso sua presença é 

observada a partir da 18a semana. Além disso, a ectodisplasina também foi 

detectada em órgãos adultos, tais como glândulas mamárias, folículo piloso e 

queratinócitos. 

Segundo Ezer et al. (1999), a proteína ectodisplasina está envolvida no 

processo da interação epitélio-mesenquimal, que regula a formação de estruturas 

ectodérmicas. 

 Tucker et al. (2000) demonstraram em camundongo que a partir do décimo 

segundo dia da embriogênese, a ectodisplasina foi detectada na região bucal, onde 

a interação EDA-EDAR está relacionada à regulação da formação do nó de esmalte 

durante a odontogênese. 

 O nó de esmalte controla proliferação e apoptose celular no órgão do esmalte, 

por intermédio dos fatores Fgf-4 e Bmp-4, determinando forma e número das 

cúspides. O local do nó de esmalte nos germes de dentes anteriores indica a 

posição da borda incisal; e nos germes posteriores, a ponta de cúspides (Nait 

Lechguer et al., 2009). 

O gene EDAR se expressa no epitélio. A proteína EDAR com domínios 

homólogos aos da família dos receptores de TNF sugerem que EDA e EDAR 

participem de uma via metabólica que regula o desenvolvimento de estruturas 

ectodérmicas (Headon; Overbeek, 1999; Chen et al., 2001; Elomaa et al., 2001). 

Foi recentemente descrito que a família do TNF está associada à regulação 

da diferenciação de osteoclastos e da reabsorção óssea (Kojima et al., 2000; 

Laurikkala et al., 2001).  

O papel regulador de EDA e EDAR para a correta formação de apêndices 

ectodérmicos foi demonstrado por Cui et al. (2002). 

O correto funcionamento de EDAR depende da ação do EDARADD. 

Portanto, se faz necessário o perfeito entrosamento entre EDA, EDAR e 

EDARADD e assim explica-se a heterogeneidade genética das displasias 

ectodérmicas hipoidrótica ligada ao X, autossômica recessiva e dominante (Headon 

et al., 2001), uma vez que o gene responsável pela codificação da primeira se 
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localiza no cromossomo X, enquanto que os genes responsáveis pelas outras duas 

estão localizados em autossomos. 

 

 

2.3.2 Diagnóstico 

 

 

Uma “febre de origem desconhecida” geralmente é o primeiro sinal de 

displasia ectodérmica logo no primeiro ano de vida. A incapacidade de transpirar na 

intolerância ao calor, eventualmente causa incapacitação severa e hiperpirexia após 

um esforço suave ou mesmo durante a alimentação (Pinheiro; Freire-Maia, 1996; 

Guerrero-Fernández et al., 2003). A febre pode causar convulsões podendo resultar 

em danos neurológicos, inclusive retardo mental (Tape; Tye, 1995). 

Ultrassonografia 3D (Sepulveda et al., 2003) e biópsia de pele fetal com um 

fetoscópio (Arnold et al., 1984), podem ser úteis ferramentas na detecção da doença 

intra-útero. 

Para o diagnóstico diferencial entre displasia ectodérmica ligada ao X, 

autossômica recessiva ou dominante, pode ser realizada avaliação do padrão 

genético familiar, examinando-se, portanto, as mulheres afetadas quanto ao padrão 

de distribuição corporal das glândulas sudoríparas, exame odontológico, 

preferencialmente com o uso de radiografias; e pode se realizar análise dos genes 

EDA, EDAR e EDARADD.  

Os exames genéticos são restritos no que concerne à diagnose da displasia 

ectodérmica hipoidrótica e seu padrão de herança, pois são exames de alto custo, 

os quais são realizados por um número baixo de laboratórios. Portanto a displasia 

ectodérmica hipoidrótica é uma doença, cujo diagnóstico é basicamente clínico . 
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2.3.3 Incidência 

 

 

Apesar de haver mais de 170 tipos de displasia ectodérmica, esta é 

considerada uma doença rara, com freqüência de 1 caso para cada 100.000 

nascimentos (Stevenson; Kerr, 1967; Tape; Tye, 1995; Nordgarden et al., 2003). 

Todas as etnias apresentam displasia ectodérmica (Stevenson; Kerr, 1967). 

A mortalidade está relacionada principalmente à infecção respiratória e 

hipertermia súbita (Clarke, 1987). 

 

 

2.3.4 Características clínicas 

  

 

As principais manifestações clínicas se dão em torno das estruturas mais 

acometidas na displasia ectodérmica, que são os cabelos/pêlos, dentes, unhas e 

glândulas sudoríparas. Os doentes diagnosticados com displasia ectodérmica 

apresentam também facies característica e podem apresentar alterações em outras 

estruturas com origem no ectoderma. 

 

 

2.3.4.1 Tricodisplasia 

 

 

 Os portadores de displasia ectodérmica apresentam cabelos escassos ou 

alopecia, a barba e o bigode comumente são normais e pêlos axilares e pubianos 

geralmente são esparsos. O cabelo é freqüentemente aloirado, fino, crespo, 

enquanto as sobrancelhas e cílios são ausentes com freqüência (Itthagarun; King, 

1997).  
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2.3.4.2 Alterações dentárias  

 

 

 As anomalias dentárias em indivíduos portadores de displasia ectodérmica 

podem ser primeiramente identificadas em relação ao número de dentes presentes: 

anadontia, hipodontia ou oligodontia6 e afetam tanto a dentição decídua como 

permanente; entretanto, ausência congênita total dos dentes decíduos é 

relativamente rara (Ohno; Ohmori, 2000; Pannu; Singh, 2002). Muitos relatos têm 

enfatizado a importância da hipodontia no diagnóstico de displasia ectodérmica. 

Freqüentemente, os dentes que estão presentes são conóides. Taurodontismo, 

microdontia e dentes extranumerários podem ser detectados. Outras alterações na 

morfologia dos dentes também foram descritas, entre elas: redução do diâmetro da 

coroa dos dentes anteriores, terceiros molares com o dobro do volume e incisivos 

centrais superiores em forma de pá (Crawford et al., 1991; Ali, 2000; Tan; Tay, 2000; 

Lexner et al., 2007b). Uma variação comum no EDAR é fator genético determinante 

para a forma de pá desses incisivos, onde os alelos afetados são referentes ao 

tamanho total dos dentes e à proporção mésio-distal e vestíbulo-lingual (Kimura et 

al., 2009).  

 

 

2.3.4.3 Onicodisplasia 

 

 

 As unhas geralmente são normais, porém os afetados podem ter coiloníquia 

ou suas unhas serem frágeis, quebradiças e até mesmo ausentes ou displásicas ao 

nascimento (Itthagarun; King, 1997). 

   

 

 

 

 

                                                 
6 Anadontia é a ausência completa dos dentes. Hipodontia é a ausência de menos de 6 dentes. 
Oligodontia é a ausência de mais de 6 dentes (Kapadia et al., 2007).  
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2.3.4.4 Hipoidrose 

  

 

 A hipoidrose é a característica mais marcante da displasia ectodérmica. A 

incapacidade em transpirar na intolerância ao calor pode eventualmente provocar 

episódios febris (Pinheiro; Freire-Maia, 1994). 

Devido à parcial ou completa ausência de glândulas sudoríparas e sebáceas, 

a pele é lisa, macia, seca e fina. Rugas finas lineares e pigmentação aumentada são 

freqüentemente presentes ao redor dos olhos e da boca (Kupietzky; Houpt, 1995).  

Relatos de manifestações clínicas têm mostrado ainda variações na forma do 

crânio que se assemelha a um triângulo invertido. A face parece menor devido à 

bossa frontal e depressão da ponte nasal. O palato é freqüentemente alto e fenda 

palatina pode estar presente (Matsuda et al., 1999). Os lábios podem ser 

protuberantes e as orelhas podem estar situadas obliquamente na cabeça. Como 

conseqüência das ausências dos elementos dentários, observa-se hipoplasia da 

maxila, diminuição da dimensão vertical. O processo alveolar não se desenvolve 

sem os dentes e, portanto, está ausente em áreas edêntulas, enquanto que a crista 

alveolar é subdesenvolvida nas regiões dentadas (Tape; Tye, 1995; Itthagarun; King, 

1997). Lesot et al. (2009) verificaram que o osso medular apresenta-se mais 

hiperdenso, tanto em áreas dentadas como edêntulas, o que parece demonstrar que 

as mudanças estruturais ósseas independem da presença de dentes e sugerem um 

efeito direto da mutação do gene EDA na formação e remodelação óssea. 

 Gordon e Litz (1992) relataram caso único de portador de displasia 

ectodérmica hipoidrótica que apresentou miopatia central core (CCD). A CCD está 

associada à hipertermia maligna, agravando ainda mais o quadro da doença. Outro 

caso fora relatado de miopatia em displasia ectodérmica hipoidrótica, manifestando 

também púrpura vascular (Buttitta et al., 1981). 

Função da glândula lacrimal prejudicada e ocasionalmente problemas 

conjuntivais e catarata têm sido relatados. Alguns portadores de displasia 

ectodérmica podem manifestar fotofobia relacionada à redução da atividade lacrimal 

(Gilgenkrantz et al., 1989), aplasia ou hipoplasia dos ductos e glândulas lacrimais. 
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Nas mulheres, as glândulas mamárias são usualmente aplásicas ou hipoplásicas 

(Hizli et al., 1998).  

Podem ocorrer problemas no ouvido médio e diminuição sensorial da audição. 

Infecções respiratórias, ozena e infecções gastrointestinais são freqüentes devido ao 

desenvolvimento deficiente de glândulas mucosas, que também pode ocorrer. 

Outros achados incluem suscetibilidade aumentada a desordens alérgicas como 

asma e eczema (Martini et al.,1984; Coşkun; Bayraktaroğlu, 1997; Itthagarun; King, 

1997).  

Há relatos de infecção oportunista em indivíduos portadores de displasia 

ectodérmica hipoidrótica ligada ao X. Alguns portadores de displasia ectodérmica 

possuem imunodeficiência causada por mutações em NEMO, proteína essencial na 

transcrição do NFκB, que tem papel importante no desenvolvimento humano, 

homeostase cutânea e imunidade (Doffinger et al., 2001; Courtois et al., 2003; Carrol 

et al., 2003; Cordier et al., 2008). Davis e Solomon (1976) identificaram baixa 

imunidade nos portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica devido à depressão 

da função de linfócitos comparados ao grupo controle normal. 

As secreções faringeanas e salivares podem estar reduzidas, acarretando em 

xerostomia e disfagia e suas conseqüências (Freire-Maia; Pinheiro, 1987). 

 

 

2.4 GLÂNDULAS SALIVARES  

  

 

2.4.1 Glândula parótida 

 

 

 É uma glândula acinosa, cuja porção secretora constitui-se apenas por 

células serosas. A parótida é composta por 2 lobos, o superficial e o profundo, 

localizando-se posteriormente ao ramo da mandíbula, anteriormente à orelha e 

processo mastóide, superficialmente sobre a face do músculo masseter. É a maior 

entre as glândulas salivares, pesando entre 14 e 28 g. Entremeados à glândula 

encontram-se os nervos periféricos do nervo facial, veia retromandibular, linfonodos 

e filamentos do nervo auriculotemporal. 
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A parótida é responsável por 25% da secreção salivar. Essa secreção é 

serosa, ou seja, aquosa e com alta concentração de proteínas e sais minerais. Sua 

secreção é adaptativa, portanto é produzida diante estímulos de natureza mecânica. 

(McMinn et al., 1997; Junqueira; Carneiro, 1999; Dale, 2001; Douglas, 2006). 

 

 

2.4.2 Glândula submandibular 

 

 

 A glândula submandibular é uma glândula tubuloacinosa, cuja porção 

secretora é constituída por células mucosas e serosas, apresentando então ácinos 

mistos, com predomínio dos serosos. Localiza-se abaixo da mandíbula, em contato 

com a pele e os músculos supra-hióideos. Apesar de não ser a maior glândula, pesa 

em média de 10 a 15 g, é responsável pela maior parte da produção de saliva, entre 

60% e 70% (Hand, 1989; Junqueira; Carneiro, 1999; Dale, 2001). Apresenta-se 

especificamente nas condições basais de secreção, não havendo estímulo da 

secreção da saliva adaptativa (Junqueira; Carneiro, 1999; Douglas, 2006). 

 

 

2.4.3 Glândula sublingual 

 

 

 Como a submandibular, seus ácinos são mistos, porém com predominância 

dos mucosos. Sua localização é embaixo da língua, sobre o músculo milo-hióideo e 

medialmente ao músculo genioglosso. Produz por volta de 2% a 5% da saliva e pesa 

por volta de 2g. Sua secreção é adaptativa (McMinn et al., 1997; Dale, 2001; 

Douglas, 2006). 

 A localização das glândulas salivares maiores pode ser observada na figura 

2.1, bem como seus ductos de excreção de saliva.  
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   Fonte: Encyclopedia Britanica Inc., 2010. 

  

   Figura 2.1 - Localização das glândulas salivares maiores e seus ductos 

 

 

 

2.4.4 Glândulas salivares menores 

 

 

 Compreendem por volta de 600 a 1000 glândulas. Aparecem em toda 

cavidade oral, com exceção da gengiva e porção anterior do palato duro (Figura 

2.2A, 2.2B, 2.2C e 2.2D). São glândulas mucosas e responsáveis por 

aproximadamente de 3% a 5% da secreção salivar (Hand, 1989).  
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Fonte: Sicher; DuBrul, 1991) 

 
Figura 2.2 –  Localização das glândulas salivares menores. A: Localização das glândulas salivares 

menores no palato duro, exceto em sua porção anterior. B: Localização das glândulas 
salivares menores em lábio inferior e superior. C: Localização das glândulas salivares 
menores em ventre de língua. D: Localização das glândulas salivares menores em 
mucosa jugal (após remoção do músculo bucinador) 

 

 

As glândulas salivares podem sofrer modificações diante de inúmeras 

situações e a redução do fluxo salivar é a principal manifestação das mudanças que 

podem ocorrer. Alterações degenerativas do tipo gordurosa, fibrose e acúmulo 

progressivo de linfócitos nas glândulas salivares são alterações histológicas que se 

observa em associação à idade do indivíduo avançada (Dale, 2001). 

 Com o avanço da idade, observa-se redução do volume do ácino 

concomitante com o aumento do volume do ducto, com a conseqüente substituição 

A B 

C D 
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do parênquima glandular por tecido adiposo. Esse conteúdo adiposo varia 

amplamente em todas as idades (Scott et al., 1987), entretanto, apesar dessa perda 

de função do ácino associada ao acúmulo de gordura, a produção de saliva e o seu 

conteúdo parecem manter-se inalterados ou minimamente alterados devido à idade 

(Kim; Allen, 1994). 

 Dost e Kaiser (1997), por meio do exame ultrassonográfico observaram que o 

volume médio das glândulas submandibulares é de 3,5 ml ± 1,5 ml, sendo que nas 

mulheres nota-se a média de 3,0 ml ± 1,4 e nos homens, 3,9 ml ± 1,4 ml. A média de 

idade à época dessa mensuração foi de 45 anos, variando dos 20 aos 68 anos. Em 

cadáveres, a média de volume das glândulas submandibulares foi de 6,9 ml ± 2,3 ml, 

em volume medido por deslocamento. Devido a sua forma irregular, o volume da 

parótida não é medido.  

O volume das glândulas salivares maiores independe da idade dos indivíduos 

e seu peso (Wernicke et al., 2008). Lee et al. (2010) obtiveram o diâmetro médio ao 

analisar 34 glândulas submandibulares retiradas de 20 cadáveres adultos, com 

idade entre 53 e 92 anos, sendo 12 do gênero masculino e 8 do feminino. O valor 

encontrado foi de 28,8 ± 4,1 para o diâmetro superior-inferior, 30 ± 6,1 para o 

anterior-posterior e 15,1 ± 3,5 mm para o medial-lateral. 

Ausência congênita de glândula salivar maior na displasia ectodérmica é 

considerada rara. Aplasia de glândula salivar maior parece ocorrer em associação 

com alterações do desenvolvimento como microsomia hemifacial e Síndrome de 

Treacher Collins (Singh; Warnakulasuriya 2004), mas também pode ocorrer em 

casos isolados (Fracaro et al., 2002; Daniel et al., 2003; Martin-Granizo; Garca-

González, 2004; Kwon et al., 2006; Al-Talabani et al., 2008). 

Milunsky et al. (1990) e Ferreira et al. (2000) descreveram casos de agenesia 

de glândula salivar maior associados à agenesia de glândula lacrimal e do orifício 

lacrimal. Essa associação foi recentemente classificada como sendo uma alteração 

autossômica dominante, ALSG (aplasia of the lacrimal and major salivary glands) 

relacionada à mutação no gene FGF10 (Chapman et al., 2009), cujo gene também 

relaciona-se à síndrome LADD (lacrimo-auriculo-dento-digital), caracterizada por 

aplasia, atresia ou hipoplasia do sistemas lacrimal e salivar, orelhas em forma de 

xícara, perda de audição e anomalias dentais e digitais (Lehotay et al., 2004; 

Milunsky et al., 2006). 

Formatado: Recuo: Primeira
linha:  0 cm
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 Como resultado de alterações das glândulas salivares que culminam com 

diminuição ou ausência do seu parênquima, decorre a diminuição do fluxo salivar. 

A saliva é o fluido produzido pelas glândulas salivares. É composta por água, 

componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Essa composição confere à 

saliva múltiplas propriedades, entre as quais se destacam: formação do bolo 

alimentar, umidade bucal, ação solvente e limpeza, função protetora, função 

antimicrobiana, função digestiva, função excretora, função amortecedora do pH e 

função esôfago-protetora (Tenovuo; Lagerlöf, 1994; Hay et al., 1994; Douglas, 

2006). 

 

 

2.5 MÉTODOS IMAGENOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DAS GLÂNDULAS 

SALIVARES 

  

 

 As alterações das glândulas salivares podem ser avaliadas do ponto de vista 

clínico, imagenológico e histopatológico. 

O rápido desenvolvimento técnico melhorou a exatidão de métodos não-

invasivos de imagem - tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética 

(RM), sialografia com ressonância magnética e ultrassonografia – na avaliação das 

glândulas salivares. 

Entre eles, a ultrassonografia das glândulas salivares maiores parece ser o 

método mais utilizado por ser técnica não-invasiva, disponível, de baixo custo, de 

fácil manuseio, rápida visualização, indolor ao paciente e não possui o risco de 

ocorrer infecções e de recepção de radiação ionizante (Lomas et al. 1996; Shojaku 

et al., 2000; Botsios et al., 2001; Salaffi et al., 2006; Wernicke et al., 2008). 
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2.6 ENVOLVIMENTOi DAS iiGLÂNDULASi iSALIVARESi iNA iiDISPLASIA                                                                                            

ECTODÉRMICA HIPOIDRÓTICA 

 

 

 Crovetto de La Torre et al. (1985) foram os primeiros a relatar associação de 

agenesia de glândula salivar maior com displasia ectodérmica. Seu estudo incluiu 5 

crianças, de 2 a 13 anos e outros exames, dentre eles, a cintilografia das glândulas 

salivares. Verificaram que 2 examinados apresentaram xerostomia intensa e 

agenesia das glândulas salivares parótidas e submandibulares. Esses indivíduos, 

como conseqüência da xerostomia, apresentaram maior quantidade de lesão de 

cárie. 

 Anos mais tarde, Nordgarden et al. (1998) verificaram em um portador 

masculino de displasia ectodérmica hipoidrótica, sintomas de xerostomia, que foi 

relacionada, após exame de tomografia computadorizada, com a hipoplasia das 

glândulas parótidas e da submandibular esquerda e aplasia da glândula 

submandibular direita. Em relação ao fluxo salivar, detectaram que o fluxo de saliva 

não estimulada foi de 0,55 ml/15 min, onde o valor normal é de 1,5ml/15 min; e, o 

fluxo de saliva estimulada por goma de parafina foi de 0,64 ml/5 min, cujo valor 

normal é de 3,5 ml/5 min. 

Após o achado naquele portador de displasia ectodérmica hipoidrótica, 

Nordgarden et al. (2001) compararam inúmeras estruturas da região craniofacial 

entre fetos masculinos com displasia ectodérmica hipoidrótica abortados na 15a 

semana de gestação com fetos saudáveis e normais, da mesma semana. 

Observaram que as glândulas salivares menores apresentaram-se em quantidade 

reduzida e as que estavam presentes eram menores e suas células epiteliais 

irregulares. As glândulas salivares maiores apresentaram tecido glandular 

pobremente organizado e as células epiteliais dos ácinos e do túbulo secretor 

reduzidas. 

Entusiasmados com os dados recém-encontrados quanto às glândulas 

salivares, Nordgarden et al. (2003) se propuseram a realizar estudo para examinar 

parâmetros qualitativos e quantitativos de secreção salivar estimulada em 

portadores de displasia ectodérmica. Esse estudo identificou que 33% apresentaram 

redução significante da secreção da saliva da glândula submandibular e/ou parótida; 
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a glândula submandibular apresentou redução mediana do fluxo, enquanto a 

concentração média de algumas proteínas mostrou-se aumentada. Entretanto, de 

um modo geral, as proteínas estavam normais ou reduzidas. 

Singh e Warnakulasuriya (2004) descreveram caso de um homem portador de 

displasia ectodérmica hipoidrótica que relatava a sensação de boca seca e optaram 

pela realização de exame para verificação de fluxo salivar e de imagem, utilizando 

ultrassonografia, sialografia e cintilografia. Esse doente apresentou fluxo salivar 

reduzido, apresentando 0,05 ml/min (normal > 0,25 ml/min), hipoplasia das glândulas 

parótidas e aplasia das glândulas submandibulares. Staphylococcus aureus na 

comissura labial e Cândida foram identificados nesse doente e considerados 

infecções secundárias decorrentes da redução do fluxo salivar. 

Lexner et al. (2007a) observaram que portadores de displasia ectodérmica 

hipoidrótica, tanto gênero masculino como feminino, apresentaram fluxo salivar 

reduzido e redução da atividade da amilase. 

Considerando a importância da saliva na homeostasia da cavidade oral e a 

escassez de estudos que avaliem as glândulas salivares maiores na displasia 

ectodérmica hipoidrótica, nos propomos a avaliar o estado da glândula parótida e 

submandibular nos doentes portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica por 

meio de ultrassonografia. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Excluído: ¶
¶
¶

Excluído: ¶
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Analisar possíveis alterações das glândulas salivares parótida e 

submandibular bilaterais em doentes com diagnóstico de displasia ectodérmica 

hipoidrótica por meio da ultrassonografia, visando compreender melhor as 

alterações dessa doença e orientar os doentes sobre o possível sintoma de 

xerostomia. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Doentes do Ambulatório de Dermatologia Pediátrica da Divisão de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, com diagnóstico clínico de displasia ectodérmica hipoidrótica foram 

analisados. Os doentes foram convocados para exame ao vivo e avaliação da 

xerostomia e exame das glândulas salivares por meio do exame de ultrassonografia. 

Dados dos prontuários desses doentes foram colhidos e tabelados. Os doentes 

convocados que não compareceram para as avaliações foram excluídos do estudo.  

Dados demográficos referentes à idade, gênero e etnia foram coletados dos 

prontuários. As características clínicas analisadas nesses doentes foram as 

sabidamente relacionadas com a doença e que se expressam como alterações 

tegumentares como rugas periorais e periorbitais e hiperpigmentação; ressecamento 

da pele, alterações da sudorese, alterações nos cabelos, alterações ungueais 

alterações das funções das glândulas lacrimais, déficit de audição e visão, 

alterações oro-dentais e faciais, disfonia e rouquidão e alergia. 

Foi realizado exame ultrassonográfico da região das glândulas salivares 

parótidas e submandibulares de todos os doentes incluídos no estudo. O aparelho 

utilizado foi o Toshiba Aplio XG equipado com transdutor linear multifrequencial de 6 

a 14 MHz. 

As glândulas sublinguais não são regularmente objeto de estudo devido a 

sabidas dificuldades técnicas na avaliação final de sua morfologia e, portanto não 

foram analisadas nessa pesquisa (Dost; Kaiser, 1997). 

As glândulas submandibulares foram examinadas a partir dos planos 

longitudinal (PL) e transversal (PT) e num ângulo que pudessem ser visualizadas 

tanto quanto possível. O comprimento (ântero-posterior), largura (látero-lateral) e a 

profundidade foram medidos. O volume foi calculado pela mesma fórmula utilizada 

para mensuração do volume do ovário, baseado num elipsóide, dada por:  

V = comprimento (PL) x largura (PT) x profundidade x 0,5 

(Ardaens et al., 2001) 

O volume das glândulas parótidas não pode ser medido devido a sua forma 

irregular. 

Excluído: ¶
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5 RESULTADOS 
 

 

Foram examinados um total de 10 doentes portadores de displasia 

ectodérmica hipoidrótica. Exemplos das características dos doentes examinados 

estão ilustrados na figura 5.1. Todos os doentes eram do sexo masculino. A idade 

dos doentes examinados variou de 4 a 14 anos, com uma média de 9 anos e 6 

meses. As características clínicas examinadas encontram-se na tabela 5.1. 

Ilustrações das características orais podem observadas na figura 5.2. Os casos 1, 2 

e 4 são primos; e, 9 e 10 são irmãos. 

O exame ultrassonográfico mostrou que, dos 10 doentes estudados (Tabela 

5.2), 3 apresentaram alterações nas glândulas salivares examinadas (Figuras 5.3, 

5.4 e 5.5). Os outros 7 doentes apresentaram as glândulas parótidas e 

submandibulares bilaterais com suas características habituais, ou seja, dimensões 

simétricas, contornos regulares e textura homogênea (Figuras 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 

5.10, 5.11 e 5.12). 

As alterações identificadas pela ultrassonografia nos 3 doentes supracitadas 

foram: 

 No caso 1, representado pela figura 5.3, a glândula submandibular direita e 

ambas as parótidas não foram detectadas no exame de imagem apesar da glândula 

submandibular esquerda apresentar dimensões normais, contornos regulares e 

textura homogênea. Na região da glândula submandibular ausente, notou-se 

presença de linfonodo aumentado. 

No caso 2, representado pela figura 5.4, a glândula submandibular direita não 

foi detectada pelo exame de ultrassonografia e a glândula submandibular esquerda 

apresentava dimensões reduzidas, textura levemente heterogênea e contornos 

regulares. 

O último caso em que foi encontrada alteração, sendo este identificado como 

caso 3 e representado pela figura 5.5, as glândulas submandibulares não foram 

identificadas na sua topografia habitual, porém observou-se presença de linfonodos 

aumentados em ambas as regiões. 
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Figura 5.1 – Características físicas. A: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica 
apresentando cabelos aloirados e finos, sobrancelhas escassas e cílios 
ausentes, lábios protuberantes. B: Portador de displasia ectodérmica 
hipoidrótica apresentando bossa frontal proeminente, depressão da ponte 
nasal. C: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica apresentando 
alopecia, ausência de sobrancelhas e cílios, hiperpigmentação periorbicular e 
lábios protuberantes. D: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica 
apresentando hiperpigmentação e rugas periorbiculares, sobrancelhas e cílios 
ausentes. E: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica apresentando 
cabelos finos e crespos, distribuídos irregularmente, orelha oblíqua, 
depressão da ponte nasal. F: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica 
apresentando sobrancelhas escassas e cílios ausentes, rugas periorbiculares, 
prótese dentária superior (em fase de prova)  
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Figura 5.2 –  Características orais. A: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica 
apresentando dois molares decíduos superiores. Na ausência desses dois 
elementos dentários, o doente teria anadontia, característica rara da 
doença. Na ausência dos elementos dentários inferiores, o rebordo alveolar 
praticamente inexiste. B: Portador de displasia ectodérmica hipoidrótica 
apresentando oligodontia e os elementos dentários presentes são hígidos. 
Os elementos anteriores superiores e inferiores são conóides. C: Portador 
de displasia ectodérmica hipoidrótica apresentando oligodontia. Notar 
diferença entre o rebordo alveolar dentado (superior anterior) e o 
desdentado (inferior). D: Radiografia panorâmica de portador de displasia 
ectodérmica hipoidrótica (figura 5.2B) apresentando cinco elementos 
dentários erupcionados e quatro elementos dentários retidos. Notar 
mandíbula atrófica marcadamente na região posterior 



 

 

 

Tabela 5.1 - Características 

                                                                                                  Caso  
      Características 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Idade 14 04 12 04 11 12 10 10 06 09 
Gênero M M M M M M M M M M 
Etnia F1 F F F F L2 F L F F 
Função das glândulas sudoríparas - + - - - - - - ± ± 

ruga periorbital e hiperpigmentação + + + + + - + + + + 
ruga perioral e hiperpigmentação + + + + + - + + - + Alterações em pele 
dermatite atópica / pele ressecada + + + + + - - + + + 
cabelo escasso + + + + + + + - + + 
cabelo aloirado - + - + - - + - - - 
cabelo fino e crespo ± + + + + + + - + + 
sobrancelha - - - - - - - - + ± 

Alterações nos pêlos 

cílio + + + - - + - - + - 
Alterações ungueais coiloníquia / unhas quebradiças - - - - - - - - - - 
Função das glândulas lacrimais + - + + - + + + + + 

audição - - - - - + - - - - Outras alterações 
visão - - + - - - - - - - 
lábios protruídos + + + + + + + + - + 
hipodontia # # # # # # # # # # 
oligodontia + + + + + + + + + + 
palato arqueado  - + - - - + - - - - 
fenda palatina - - - - - - - - - - 

Alterações oro-dentais  

xerostomia (EC)3 St4 Si5 - Si Si St St St St St 
depressão da ponte nasal - + + + + + + + + + Alterações faciais 
orelhas oblíquas + + + + + + + + - - 

Disfonia/rouquidão - + - - - + - - + - 
Alergia B6 R7 B - R R - R - B 
Notas: 1(F) Feoderma. 2(L) Leucoderma. 3(EC) Exame clínico. 4(St) Sintoma. 5(Si) Sinal. 6(B) Bronquite. 7(R) Rinite
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   Tabela 5.2 – Ultrassonografia das glândulas parótidas e submandibulares 
 GLÂNDULAS SALIVARES 

CASO PARÓTIDA 
DIREITA 

PARÓTIDA 
ESQUERDA 

SUBMANDIBULAR  
DIREITA 

SUBMANDIBULAR  
ESQUERDA 

1 - - - + 
2 + + - Hipoplásica 
3 + + -  - 
4 + + + + 
5 + + + + 
6 + + + + 
7 + + + + 
8 + + + + 
9 + + + + 
10 + + + + 

    Nota: (+) presença da glândula. (-) ausência da glândula 

 

 

Linfonodos intraparenquimatosos ou extra parênquima glandular foram 

encontrados em todos os casos, tanto na glândula ou região da parótida, como na 

glândula submandibular ou sua região. 

Todos os linfonodos identificados pelo exame de ultrassonografia 

apresentavam-se com morfologia habitual, com exceção dos linfonodos 

aumentados, já mencionados. 

O volume das glândulas submandibulares bilateralmente variou entre um 

valor mínimo de 0,84 ml e máximo de 7,08 ml, apresentando o valor de 4,09 ml 

como média. Descartando a glândula submandibular que apresentava-se com suas 

dimensões reduzidas (0,84 ml), a média seria 4,39 ml.                                             
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Caso 1 

  
 

Figura 5.3 –   Ultrassonografia do caso 1. A: Região da glândula parótida direita. Não há a 
caracterização da glândula em sua topografia habitual (plano longitudinal). B: 
Região da glândula parótida esquerda. Não há a caracterização da glândula 
em sua topografia habitual (plano longitudinal). C: Região da glândula 
submandibular direita. Não há a caracterização da glândula em sua topografia 
habitual e presença de linfonodo aumentado (plano longitudinal). D: Glândula 
submandibular esquerda em sua topografia habitual (plano longitudinal) 
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Caso 2 

 

 
Figura 5.4 – Ultrassonografia do caso 2. A: Glândula parótida direita em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida esquerda em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Região da glândula submandibular direita. 
Não há a caracterização da glândula em sua topografia habitual (plano 
longitudinal). D: Glândula submandibular esquerda hipoplásica em sua 
topografia habitual (plano longitudinal)  
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Caso 3 

 

 
Figura 5.5 - Ultrassonografia do caso 3. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Região da glândula submandibular esquerda. 
Não há a caracterização da glândula em sua topografia habitual e presença de 
linfonodo aumentado (plano longitudinal). D: Região da glândula submandibular 
direita. Não há a caracterização da glândula em sua topografia habitual e 
presença de linfonodo aumentado (plano longitudinal) 
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Caso 4 

 

 
Figura 5.6 - Ultrassonografia do caso 4. A: Glândula parótida direita em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida esquerda em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Glândula submandibular direita em sua 
topografia habitual (plano longitudinal). D: Glândula submandibular esquerda 
em sua topografia habitual (plano longitudinal)  
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Caso 5 

 

 
Figura 5.7 - Ultrassonografia do caso 5. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano transversal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano transversal). C: Glândula submandibular esquerda em sua 
topografia habitual (plano transversal). D: Glândula submandibular direita em 
sua topografia habitual (plano transversal) 
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Caso 6 

 

 
Figura 5.8 - Ultrassonografia do caso 6. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Glândula submandibular esquerda em sua 
topografia habitual (plano longitudinal). D: Glândula submandibular direita em 
sua topografia habitual (plano longitudinal) 
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Caso 7 

 

 
Figura 5.9 - Ultrassonografia do caso 7. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Glândula submandibular esquerda em sua 
topografia habitual (plano longitudinal). D: Glândula submandibular direita em 
sua topografia habitual (plano longitudinal) 
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Caso 8 

 

 
Figura 5.10 -  Ultrassonografia do caso 8. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano transversal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano transversal). C: Glândula submandibular esquerda em sua 
topografia habitual (plano transversal). D: Glândula submandibular direita em 
sua topografia habitual (plano transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Caso 9 

 

 
Figura 5.11 -  Ultrassonografia do caso 9. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Glândula submandibular esquerda em sua 
topografia habitual (plano longitudinal). D: Glândula submandibular direita em 
sua topografia habitual (plano longitudinal) 
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Caso 10 

 

 
Figura 5.12 - Ultrassonografia do caso 10. A: Glândula parótida esquerda em sua topografia 

habitual (plano longitudinal). B: Glândula parótida direita em sua topografia 
habitual (plano longitudinal). C: Glândula submandibular esquerda em sua 
topografia habitual (plano longitudinal). D: Glândula submandibular direita em 
sua topografia habitual (plano longitudinal) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A displasia ectodérmica hipoidrótica ligada ao X apresenta principalmente 

alterações em quatro estruturas originadas do ectoderma designadas por Freire-

Maia, 1971, com os números, 1-2-3-4, respectivamente representadas por 

cabelos/pêlos-dentes-unhas-glândulas sudoríparas. 

 A característica mais marcante da displasia ectodérmica hipoidrótica, a 

hipoidrose, é bem representada no grupo estudado e a conseqüência dessa 

hipoidrose é marcadamente observada ora no ressecamento da pele, ora pela 

presença de dermatite atópica. As rugas e pigmentações periorais e periorbitais são 

observadas nesses doentes como é ressaltado na literatura (Kupietzky; Houpt, 

1995). 

Os portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica desse estudo 

apresentaram alterações nos cabelos de um modo geral, entretanto não foi possível 

avaliar em relação aos pêlos axilares e pubianos. No entanto, o caso 1 já 

apresentava início de barba/bigode e ainda a coloração dos cabelos era escura e o 

cabelo liso e fino. As sobrancelhas estavam ausentes na grande parte do grupo 

estudado e por outro lado, os cílios, apesar de escassos, eram presentes na sua 

maioria. 

Reforçando os achados em relação a alterações ungueais, nenhum dos 

participantes desse estudo apresentou alterações nas unhas (Itthagarun; King, 

1997). 

Muitas outras características foram observadas, excluindo as quatro 

estruturas comentadas, como por exemplo, redução da função lacrimal, disfonia e/ou 

rouquidão. Com menor freqüência, déficit de visão e audição, entretanto, a maioria 

apresentou quadro alérgico, sempre variando entre rinite ou bronquite, como sugere 

(Martini et al., 1984; Freire-Maia; Pinheiro, 1987; Coşkun;  Bayraktaroğlu, 1997; 

Itthagarun; King, 1997), conseqüência da redução das glândulas mucosas, tanto da 

orofaringe como do trato respiratório.  

O estudo da cavidade oral é fundamental para o diagnóstico da displasia 

ectodérmica hipoidrótica e a característica considerada indispensável é a ausência 

de dentes (Universidade Federal do Paraná, 2002). 
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Apesar da literatura utilizar o termo hipodontia quando há a ausência de 

alguns dentes, o termo melhor aplicado seria oligodontia, no caso da displasia 

ectodérmica, pois refere-se à falta de mais de 6 elementos dentários (Kapadia et al., 

2007). Desse modo a oligodontia foi identificada em todos os doentes desse estudo 

e na grande maioria dos relatos de caso da literatura (Ohno; Ohmori, 2000; Pannu; 

Singh, 2002). Outras características também foram observadas nos elementos 

dentários de alguns doentes, como dentes conóides ou microdentes.  

A avaliação da xerostomia na displasia ectodérmica hipoidrótica é tarefa difícil 

se valendo da observação no exame físico intra-bucal ou no questionamento desses 

doentes, uma vez que, a xerostomia pode ser conseqüência de outros fatores que 

não a própria doença. Em nosso estudo, indivíduos que faziam uso de medicação ou 

que tinham diagnóstico de outras doenças que interferem no fluxo salivar foram 

excluídos da análise (doenças auto-imunes, diabetes, hepatite C por exemplo) (Scott 

et al., 1987; Dale, 2001; Ponniah et al., 2007). Além desse aspecto, a sensação 

subjetiva de xerostomia nos doentes de displasia ectodérmica hipoidrótica é 

alterada, pois por tratar-se de doença congênita, não há termos de comparação com 

uma situação de saúde anterior. Adicionado a esse fato, nossos doentes eram 

crianças, cuja capacidade de avaliar a sensação de boca seca é dificultada pela 

imaturidade da percepção. 

A proposição do nosso trabalho de demonstrar por meio de exame de 

imagem a presença de alterações nas glândulas salivares resultou em dados que 

podem ser incorporados como sendo uma característica relativamente comum. 

Esses achados, entretanto ainda devem ser complementados futuramente com o 

exame dos familiares, principalmente das mães dos doentes, que são as portadoras 

da alteração genética e transmitem essa alteração para os filhos. Essa análise no 

presente estudo não foi possível devido à dificuldade de se convocar as mães ou 

outros familiares das crianças estudadas. 

A introdução da ultrassonografia na avaliação das glândulas salivares maiores 

no estudo com portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica foi muito importante, 

pois além de ser um método de diagnóstico por imagem confiável, é em tempo real. 

A vantagem de ser prático, indolor e não causar desconforto algum ao doente 

facilitou os exames, principalmente pelo fato de serem crianças e desse modo, a 

colaboração das mesmas e a aceitação dos responsáveis. 

Formatado: Recuo: Primeira
linha:  1,25 cm
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Apenas dois estudos descrevem volume de glândulas salivares maiores com 

o uso de ultrassonografia, mas restringem-se às submandibulares, devido ao 

formato das parótidas e à localização das sublinguais. A avaliação do volume das 

glândulas salivares maiores parecer ser algo não muito fidedigno, a não ser 

comparando-se aquele órgão simetricamente no mesmo indivíduo e 

conhecimento/experiência do ultrassonografista, porém ao analisar os valores 

obtidos por Dost e Kaiser (1997) encontraram volume (por deslocamento) de 6,9 ml 

e Lee et al. (2010), com suas medidas, podemos concluir que o volume médio 

encontrado nesse último estudo das glândulas submandibulares é de 6,52 ml, 

demonstrando diferença significativa entre a medição pela ultrassonografia e a 

medição realizada com a glândula removida. Ao compararmos esses dois resultados 

ao volume obtido em nosso estudo, podemos dizer que o volume obtido pelo exame 

de ultrassonografia tem praticamente metade do volume se este for considerado o 

mais próximo do real. Por esse motivo, novos estudos são necessários para permitir 

comparação entre o volume de glândula salivar por exames de imagem e outras 

técnicas. 

O estudo com indivíduos não portadores de doenças que afetem as glândulas 

salivares mostrou volume médio 3,5 ml ± 1,5 ml, as mulheres com média de volume 

de 3,0 ml ± 1,4 ml e os homens, 3,9 ± 1,4 ml (Dost; Kaiser, 1997) e dentro desse 

padrão, o resultado de nosso trabalho encontra-se com volume dentro do 

considerado normal, tanto se comparado à média, às mulheres ou aos homens. 

O estudo nos portadores com doença auto-imune relata que o volume das 

glândulas salivares independe da idade e do peso. Todos os participantes desse 

estudo são indivíduos adultos (Wernicke et al., 2008), e na comparação entre os 

portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica, que são menores de 14 anos de 

idade, o relato deve ser devidamente considerado, pois não houve diferença nos 

valores obtidos no que concerne à média de volumes da glândula submandibular. 

A proposta do presente trabalho de verificar o acometimento das glândulas 

salivares maiores na displasia ectodérmica hipoidrótica foi atendida de modo simples 

e confiável. Demonstrou que a agenesia das glândulas salivares maiores é uma 

característica presente nos portadores dessa doença, que outrora, aparecia apenas 

como citação de “xerostomia de graus variáveis” (Cutler, 1990). 
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Esses achados se deram em sua maior parte, nas glândulas submandibulares 

em comparação às parótidas. Especulando-se algumas razões, pode-se sugerir 

relação com o início do desenvolvimento das glândulas ou com a sua composição, 

dando o tipo de saliva secretada ou com o seu tamanho, sabendo-se que a parótida 

é maior que a submandibular e que por sua vez é maior que a sublingual (Dale, 

2001).  

A tabela 6.1 demonstra o maior acometimento das glândulas 

submandibulares, tanto nesse trabalho como nos estudos revisados.  

 
Tabela 6.1 – Acometimento das glândulas parótidas e submandibulares 

Gl. Parótida Gl. Submandibular 
Direita esquerda direita esquerda 

Estudo 

Aplasia Aplasia Aplasia Aplasia 
Aplasia Aplasia Aplasia Aplasia 

Crovetto de La Torre et al., 
1985 

Hipoplasia Hipoplasia Aplasia Hipoplasia Nordgarden et al., 1998 
Hipoplasia Hipoplasia Aplasia Aplasia Singh e Warnakulasuriya, 2004 

Aplasia Aplasia Aplasia # 
# # Aplasia Hipoplasia 
# # Aplasia Aplasia 

Presente estudo, 2010 

 
 

Avaliando a agenesia das glândulas em relação aos familiares e parentes, 

pode-se verificar que o caso 1 apresentou agenesia de 3 das 4 glândulas estudadas 

e o caso 2 apresentou agenesia de uma das submandibulares e a outra possuía 

dimensões reduzidas, entretanto, o caso 4, apresentou no exame ultrassonográfico 

a caracterização de todas as glândulas, embora esses 3 casos possuam o mesmo 

grau de parentesco, são primos. Eles herdaram o mesmo tipo de alteração do 

cromossomo X e no entanto, apresentam alterações diferentes, tanto em relação às 

glândulas salivares como a outras características. 

A redução do fluxo salivar quando há o acometimento das glândulas 

submandibulares é ainda mais acentuado, pois, além dessas glândulas serem 

responsáveis por volta de 75% de toda a saliva, a sua secreção é do tipo basal, ou 

seja, independe de estímulo (Douglas, 2006), sendo contínua em todas as 

situações. Conseqüentemente, os portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica 

que não apresentam as glândulas submandibulares ou de algum modo estão 

acometidas, certamente, a sensação de xerostomia será aumentada naqueles que 

apresentarem acometimento apenas nas glândulas parótidas. Apenas um caso 
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apresentou agenesia das parótidas, no entanto, o mesmo apresentou agenesia de 

uma de suas submandibulares, porém é o único com combinação de sintoma com 

ausência de glândulas salivares maiores. 

Um dado interessante é que dos 3 casos acometidos por no mínimo agenesia 

de uma glândula, apenas um deles referiu sentir a boca seca. Como esse caso é o 

1, há algumas variáveis a serem consideradas como a idade, a os tipos de glândulas 

ausentes. O doente 1 tem 14 anos, e, portanto maior capacidade cognitiva, podendo 

compreender melhor a sua doença e seus sintomas. A ausência das 2 glândulas 

parótidas e uma submandibular, pode-se ainda indicar que este doente tenha 

apenas em torno de 25% a 30% de saliva total, o que favorece a percepção da 

xerostomia. 

Muitas outras funções importantes da saliva são atribuídas tanto à presença 

da água na sua composição, em sua maioria, como dos componentes orgânicos e 

inorgânicos, os quais estão em quantidade extremamente reduzida nos casos em 

que há agenesia ou atrofia de uma ou mais glândula parótida e/ou submandibular, 

sabendo-se que a parótida é exclusivamente serosa e a submandibular, 

predominantemente serosa (Hand, 1989; Junqueira; Carneiro, 1999).  O resultado 

confirma a suscetibilidade dos portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica a 

problemas que podem ser causados pela redução do fluxo de saliva, como infecções 

bacterianas, fúngicas, como por exemplo, cárie e candidose, respectivamente; além 

da redução de imunoglobulina, ocasionando efeito oposto à ação antimicrobiana, 

favorecendo essas infecções (Dale, 2001). 

 Outro item agravante à suscetibilidade a cáries é que os portadores de 

displasia ectodérmica hipoidrótica podem apresentar a estrutura dentária 

comprometida, já que o esmalte dos dentes tem origem no ectoderma e qualquer 

defeito na composição estrutural do dente, culmina num efeito sinérgico prejudicial à 

saúde bucal desses doentes: redução do fluxo salivar com má formação do esmalte 

do dente. 

 Enfim, apesar de todas essas peculiaridades ao redor das cáries: agenesia de 

glândula, culminado num fluxo salivar reduzido, defeito na formação do esmalte 

dentário, nenhum dos doentes desse estudo apresentava lesão de cárie, mesmo 

valendo-se de que a cárie é uma doença infecto-contagiosa multifatorial e se, um 



66 

 

 

desses fatores estiver controlado, pelo menos o deletério da ação antimicrobiana 

poderá, de um certo modo,  ser considerado “suspenso”. 

 A composição da saliva dos pacientes desse estudo não foi avaliada, apesar 

de ressaltada a sua importância na literatura supracitada. Estudos da composição da 

saliva deverão ser futuramente realizados por meio de técnicas modernas 

disponíveis apenas em laboratórios restritos dentro de nossa Universidade, como 

por exemplo, a análise proteômica. 

 Ao longo desses muitos anos de estudo em torno da displasia ectodérmica 

hipoidrótica, a qualidade de vida dos portadores dessa doença permanece estável, 

ou seja, a preocupação dos profissionais em devolver a função mastigatória e 

estética a esses indivíduos deixou de lado um fator essencial no que diz respeito à 

saúde bucal: a saliva. Os tratamentos visam reabilitação oral, confeccionando-se 

próteses e instalando-se implantes. 

 Por meio de exames simples, de baixo custo e confiáveis, podemos avaliar se 

aquele doente possui xerostomia; e, o seu tratamento, mesmo que paliativo, irá 

refletir numa prevenção de cáries, formação de bolo alimentar e não apenas na 

colocação de dispositivos em sua boca que requerem adaptação, onde muitas vezes 

funcionam apenas para “sorrir”. 

 Precisamos, além do sorriso, devolver saúde, bem-estar físico e emocional e 

assessorar esses dispositivos a exercer de forma mais plena a sua função. O 

indivíduo será melhor alimentado, seu sistema gastrointestinal funcionará mais 

adequadamente, terá mais energia e certamente, a vida terá mais qualidade.  

Por mais sutil que seja essa diferença, talvez notada por poucos, vale a pena, 

melhorar, sempre, a vida. 
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7 CONCLUSÕES  

Excluído: ¶
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1. Observamos que alterações nas glândulas salivares maiores, em particular, 

parótidas e submandibulares, são características comumente encontradas em 

portadores de displasia ectodérmica hipoidrótica. 

 

2. As glândulas submandibulares foram mais acometidas que as glândulas 

parótidas. 

 

3. Os achados em relação à caracterização da glândula salivar maior no exame por 

meio da ultrassonografia são facilmente descritos por esse método. 

 

4. Apesar da baixa casuística pois trata-se de uma doença rara, o número absoluto 

das ausências das glândulas não é proporcional às queixas dos doentes quando 

refere-se ao sintoma de xerostomia e até mesmo diante do exame físico intra bucal. 
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 8 INFERÊNCIA  
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8 INFERÊNCIA 

 

 

A xerostomia é uma realidade para os portadores de displasia ectodérmica e, 

esses doentes devem ser submetidos a exames e fazer um acompanhamento muito 

próximo para o monitoramento das conseqüências e impacto da diminuição/falta da 

saliva.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

ESTUDO DAS GLÂNDULAS SALIVARES PARÓTIDA E SUBMANDIB ULAR NA 

DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOIDRÓTICA POR MEIO DA 

ULTRASSONOGRAFIA 

 

 

Prezado senhor(a) ou responsável, 

 

As informações abaixo são para esclarecer e pedir a sua participação voluntária 

neste estudo que tem por finalidade verificar por meio do exame com ultrassom 

possíveis alterações das glândulas salivares para compreender melhor as alterações 

dessa doença. Estudos como este tentam entender melhor a relação desta doença 

com a xerostomia (boca seca), para que assim possamos, num futuro, ajudar ainda 

mais as pessoas que possuam a mesma doença que você e orientá-lo sobre a 

possível sensação de xerostomia e o que ela pode causar. 

Serão realizados apenas o exame com ultrassom, que é um exame rápido e 

indolor, no Hospital das Clínicas e avaliação das características dos doentes que 

tem displasia ectodérmica. Será consultado também o seu prontuário para 

verificação de outras informações de sua doença que são importantes para este 

estudo. 

Tanto o exame realizado pelo ultrassom como a avaliação física não oferecem 

nenhum risco para o senhor ou seu filho. 

O benefício, com os resultados desse estudo será, havendo alteração nessas 

glândulas que fabricam saliva, de orientá-lo e preveni-lo quanto à sensação da boca 

seca e as conseqüências disso. 

Caso você participe, terá acesso a todos os resultados do exame realizado, além 

de ter liberdade de deixar de participar da pesquisa e retirar o seu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto lhe traga prejuízo no seu tratamento. Todos os 

seus dados pessoais (nome, endereço, telefone) não serão divulgados, assim 

comprometo-me a manter o sigilo da pesquisa. Afirmo que todos os resultados da 

pesquisa serão mostrados no meio científico. 
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Não haverá nenhum custo com o exame que será realizado, como também não 

haverá pagamento pela sua participação. A sua participação nesse estudo não 

aumentará sua despesa nos cuidados com a doença. 

A pesquisadora ___________________, responsável por esse estudo, prestará 

esclarecimentos a qualquer momento durante o andamento da pesquisa e poderá 

ser encontrada no telefone (__) ___________.  

 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia (Av. Lineu Prestes 2227, 05508-

000, São Paulo). 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu_______________________________________________ declaro que, 

tendo lido esse termo de consentimento livre e esclarecido, e tendo minhas dúvidas 

esclarecidas concordo em participar voluntariamente deste estudo e autorizo a 

utilização dos dados obtidos pelos pesquisadores para a publicação em revistas 

científicas e apresentações em Congressos. Declaro ainda ter recebido uma cópia 

desse termo para participar dessa pesquisa e estar ciente que a minha participação 

pode ser interrompida a qualquer momento sem que isso acarrete nenhuma 

penalidade. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Paciente ou responsável 

 

 

_________________________________________________ 

 Nome e Assinatura do Pesquisador 

 

São Paulo,         de                   de  20 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	FOLHA DE APROVAÇÃO
	AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ILUSTRAÇÕES
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	LISTA DE SÍMBOLOS
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	REVISÃO DA LITERATURA
	PROPOSIÇÃO
	CASUÍSTICA E MÉTODOS
	RESULTADOS
	DISCUSSÃO
	CONCLUSÕES
	INFERÊNCIA
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE
	ANEXO

