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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfico detalhado, com objetivo de 
descrever o desenvolvimento do feto durante a gestação com o surgimento da 
síndrome, identificando fatores que acometem a mesma. Com a finalidade de 
melhorar o conhecimento sobre a Síndrome de Goldenhar. A busca de dados deu-se 
em 16 de agosto de 2017 a 29 de maio de 2018. Foram identificadas 41 
bibliografias, publicadas entre 1997 a 2018. Nos idiomas português, inglês e 
espanhol. A SG é atípica e tem a incidência conhecida de 1 a cada  25.000 nascido 
vivos, sendo mais comum no sexo masculino. Surgiu em 1845 por Von Arlt, 
permaneceu desconhecida até 1952 quando foi descrito três casos por Maurice 
Goldenhar, porém o primeiro caso descrito no Brasil foi em 1971 por Paiva. É uma 
patologia digenética e pouco comum, os fatores que podem ocasionar a SG são 
nutricionais e ambientais, como o uso de drogas e diabete gestacional podendo 
resultar em distúrbios da blastogênese dos 1º e 2º arcos branquiais. A pesquisa 
realizada em relação à SG evidenciou que ela é pouco conhecida na sociedade e 
espera-se que com este trabalho sirva de orientação para acadêmicos da área da 
saúde e demais interessados no assunto. 
 
 
Palavras-chave: Síndrome de Goldenhar. Patologia Digenética. Arcos Branquiais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

                                                     



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This is a detailed bibliographic review, which objective is describing the development 
of the fetus during gestation with the onset of the syndrome, identifying factors that 
affect it. In order to improve knowledge about Goldenhar Syndrome. The search for 
data occurred on August 16, 2017 to May 29, 2018. Forty-one bibliographies were 
identified, published in Portuguese, English and Spanish, between 1997 and 2018. 
The Goldenhar Syndrome is atypical and its known incidence is 1 in 25.000 live 
births, being more common in males. It emerged in 1845 by Von Arlt, remained 
unknown until 1952 when three cases were described by Maurice Goldenhar, yet first 
case described in Brazil was in 1971 by Paiva. It is a rare digenetic disorder and the 
factors that can cause this Syndrome are nutritional and environmental, such as drug 
use and gestational diabetes, which can result in blastogenesis disorders of the 1st 
and 2nd gill arches. The research carried out in relation to Goldenhar Syndrome 
showed that it is not widely known in the society and it is hoped that this work will 
serve as a guide for health academics and others interested in the subject. 
 
 
Key words: Goldenhar Syndrome. Digenetic Pathology. Branches Arches. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

            Segundo Cabrera (2017), a Síndrome de Goldenhar é uma síndrome rara 

conhecida também como Síndrome óculo-aurículo-vertebral, surgiu em 1845 por Von 

Arlt, porém permaneceu desconhecida até 1952, quando Maurice Goldenhar 

descreveu três casos.               

            O caso pioneiro no Brasil foi descrito por Paiva, em 1971. A displasia óculo-

aurículo-vertebral é um complexo sintomático congênito de etiologia desconhecida, 

no qual as principais alterações estão localizadas no olho (dermoide e/ou 

lipodermoide epibulbar), na orelha externa (apêndices auriculares, fístulas1 cegas) e 

na coluna vertebral (hemivértebras, fusões vertebrais2 e outras malformações 

diversas), segundo LAREDO et al. Apud BROSCO; ZORZETTO; COSTA, 2017). 

            A Síndrome de Goldenhar inicia-se no pré-natal e apresenta uma 

constelação de anomalias, a incidência conhecida é de 1 a cada  25.000 nascido 

vivos, sendo mais comum no sexo masculino. 

Existe concordância que pelo menos duas anomalias estão presentes.   

Quando diagnosticado alterações sindrômicas o paciente deverá ser 

investigado por uma equipe multiprofissional, embora leve a malformações essa 

Síndrome não interfere no desenvolvimento intelectual  do indivíduo e também não 

encurta o período de vida do mesmo. (CABRERA  2017). 

            Síndrome de Goldenhar é uma condição rara, complexa e fenotipicamente 

variável.  De origem ainda desconhecida é caracterizada por cistos dermóides 

epibulbares, apêndices auriculares e hipoplasia3 mandibular. (FERREIRA e 

GONZAGA 2017).                                    

            A síndrome de Goldenhar foi associada a fatores de risco, como uso de 

drogas vasoativas na gestação, sangramento no segundo trimestre, diabetes 

materno, gestações múltiplas. Para alguns autores, a microtia,4 a microssomia 

hemifacial5 e a síndrome de Goldenhar seriam manifestações fenotípicas6 do 

                                                
1 É uma patologia causada pela conexão entre um órgão ou de um vaso sanguíneo com outra 
estrutura que normalmente não estão conectados. 
2 São quando as vertebras estão unidas de maneira que não há mais movimentos entre elas. 
3 Desenvolvimento defeituoso ou incompleto de tecido ou órgão. 
4 É uma deformidade congênita do pavilhão auricular. 
5 É uma deformidade assimétrica do rosto. 
6Características observáveis de um indivíduo. 
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espectro óculo aurículo vertebral (EOAV), dentro do grupo de síndromes do 

desenvolvimento de primeiro e segundo arcos branquiais (PEREZ et al 2017).  

            Devido às possibilidades do nascimento de uma criança com Síndrome de 

Goldenhar, a qual deixa a família em condições de impotência, surgindo a pergunta:  

            Qual é o conhecimento da sociedade sobre a Síndrome de Goldenhar?           

Esta pesquisa se justifica em virtude de conviver com uma criança portadora da  

Síndrome de Goldenhar, com isto me levou a aprofundar o conhecimento cientifico  

podendo assim compartilhar esse conhecimento, com demais famílias acometidas 

pela síndrome.  

              Diante do esboço desse trabalho tenho como objetivo apresentar uma 

revisão bibliográfica para estudar o desenvolvimento do feto durante a gestação com 

o surgimento da Síndrome, identificando fatores que acometem a mesma. 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica, não havendo necessidade de ser submetido 

ao comitê de ética, conforme protocolo institucional. 

 

            .  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Conhecendo a Síndrome de Goldenhar 

            

            De acordo com Meldau (2018), a síndrome de Goldenhar, conhecida como 

displasia óculo-aurículo-vertebral, trata-se de um distúrbio raro de desenvolvimento, 

ligado a um defeito genético que pode levar a várias anomalias na coluna vertebral, 

bem como assimetria facial. 

Segundo Paixão e Miot (2017), a Síndrome de Goldenhar é pouco conhecida, 

é uma síndrome rara a qual apresenta vários sinais e sintomas, acontece no 

desenvolvimento anormal dos 1º e 2º arcos branquiais7 acometendo mais um dos 

lados da face, predomina no sexo masculino, para ser diagnosticada deve 

apresentar pelo menos duas anomalias.  

Conforme Pomarico et al (2017), a uma discreta predominância da Síndrome 

no sexo masculino, que é uma má formação que envolve o 1º e 2º arcos branquiais. 

Os 1º e 2º arcos branquiais são primórdios embrionários que contribuem com 

o desenvolvimento craniofacial. Interferências no seu desenvolvimento normal 

podem resultar em alterações, de gravidade variável, envolvendo maxila, mandíbula 

e orelha. Essas anomalias podem ocorrer isoladamente, ou em diferentes 

combinações, caracterizando quadros malformativos diversos. (VENDRAMINI 2017). 

 

                     Figura 1: Arcos Branquiais: 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: (DRª TALAMANTES, 2007) 

 

                                                
7 Arcos faríngeos. 
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2.1.2 Desenvolvimento dos Arcos Faríngeos/Branquiais: 

 

As Estruturas faciais derivam primariamente dos arcos faríngeos. 

Os arcos faríngeos começam a se desenvolver no início da quarta semana 

embrionária quando as células da crista neural migram para a região da cabeça e do 

pescoço.  

          O 1º par de arcos faríngeos já consegue ser visto na 24ª semana e possui 2 

processos. O primeiro formará a maxila e o segundo formará a mandíbula. Logo 

aparecem outros três arcos como cristas arredondadas, dispostos obliquamente a 

cada lado da futura cabeça e pescoço do embrião. Ao final da 4ª semana são 

visíveis externamente quatro arcos faríngeos, sendo o 5º e 6º arcos rudimentares e 

não visíveis na superfície embrionária. 

De acordo com Neto (2017), a formação dos Arcos se dá: 

          - 1º arco (arco mandibular) forma duas saliências: 

1. A saliência maxilar origina a maxila, o zigomático e porção escamosa do 

vômer. 

2. A saliência mandibular forma a mandíbula. A saliência mandibular proximal 

também forma o osso temporal escamoso. 

- 2º arco (arco hioide) contribui para a formação do osso hioide, assim como o 

3º e 4º arcos. 

Todos esses arcos tem função de sustentação das paredes laterais da faringe 

primitiva. 

Os arcos faríngeos contribuem extensamente para a formação da face, das 

cavidades nasais, da boca, da laringe, da faringe e do pescoço. 

De origem ainda desconhecida sabe-se hoje que há acometimento dos 

primeiros arcos branquiais. Dos mecanismos patofisiológicos que têm sido atribuídos 

a síndrome de Goldenhar, há hipótese de um suprimento sanguíneo reduzido ou 

uma hemorragia focal na região do desenvolvimento dos 1º e 2º arcos branquiais, 

ocorrido por volta dos 30-45 dias de gestação, no período da blastogênese8. Essas 

alterações explicariam as anormalidades de orelha externa, pois o 1ºarco branquial 

dá origem ao primórdio da parte anterior das aurículas e o 2º arco branquial ao 

primórdio da parte posterior das orelhas. (FERREIRA e GONZAGA 2017). 

                                                
8 Processo de diferenciação celular responsável pela formação de blastocistos e também está 
envolvido na formação de um novo individuo a partir da reprodução assexuada.



 
 

16 
  

            De acordo com Bustamante e Quisbert (2018), o quadro clínico da Síndrome 

de Goldenhar, se relaciona a alterações no crescimento dos 1º e 2º arcos branquiais, 

já que estes se encontram diretamente ligados a porção cefálica da ectoderme de 

onde se desenrolam os maxilares, a região nasal e frontal. 

Conforme Neto et al (2018), esta Síndrome ocorre a partir de uma irrupção 

vascular9 no embrião, entre o 35º e 40º dia de gestação, impedindo a morfogênese 
10correta das estruturas derivadas do 1º e 2º arcos branquiais, resultando no quadro 

clínico presente ao nascimento. 

 O espectro óculo-aurículo-vertebral (EOAV) é uma condição heterogênea 
11clinicamente caracterizada por uma associação não-randômica de anormalidades 

que envolvem especialmente face, olhos, orelhas e espinha. Também conhecida 

como síndrome de Goldenhar e microssomia hemifacial, é considerada um defeito 

relativamente comum da blastogênese. (ROSA et al 2018). 

 Arcos faríngeos fazem parte do aparelho faríngeo, estrutura que está 

relacionada com a formação da face e do pescoço, juntamente com alguns 

componentes como cartilagens, ossos, músculos e nervos relacionados. (UNA 

BIOMEDICINA 2018)  

 

Figura 02: Arcos faríngeos (arcos branquiais).             

 

Fonte: (UNA BIOMEDICINA, 2018) 

                                                
9 Explosão dos sistemas arterial, venoso ou linfático. 
10 Desenvolvimento das formas, estruturas e características de uma espécie a partir do embrião. 
11 De natureza diferente; não uniforme. 
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           A etiopatogenia12 multifatorial inclui fatores nutricionais e ambientais que 

resultam em distúrbios de blastogênese. Não existem informações para identificar 

estes fatores etiológicos. Verificam-se anormalidades cromossômicas e teorias 

sugerem um distúrbio da parte superior de células neurais como a causa da doença. 

A influência de outros fatores, incluindo o meio ambiente, durante a gravidez pode 

ser responsável pelo surgimento da doença. A ingestão de algumas drogas como a 

cocaína, talidomida, ácido retinoico e tamoxifem pela mãe são relatados como 

fatores para o desenvolvimento da doença. 

            Por se tratar, provavelmente, de uma síndrome digenética13 multifatorial é 

necessário o aconselhamento genético e o estudo detalhado da causa em cada 

indivíduo acometido por esta síndrome, uma vez que, fatores associados como a 

ingestão de drogas durante a gestação, diabete gestacional, ingestão de álcool 

durante a gravidez, dentre outros podem ser prevenidos, evitando na medida do 

possível novos casos. (NETO et al 2017). 

      Apesar da etiologia desta síndrome ainda ser incerta, estudos recentes 

demonstram que fatores nutricionais e ambientais, como ingestão de drogas e 

diabetes materna, podem resultar em distúrbios da blastogênese dos arcos. Outros 

estudos sugerem que distúrbios na crista neural14, anomalias de cromossomos e 

herança autossômica15 dominante, recessiva16 e multifatorial também podem causar 

e��� �	
���e.  (BUSANELLO et al 2018).  

  Observamos casos de espectro óculo-aurículo-vertebral (EOAV) com história 

�e ed������� �e����ional à fluoxetina, ácido retinoico e crack. (SILVA et al 2018). 

 Johnson et al (1994) e Gorlin et al (1990) citam que as anomalias do 1º e 2º 

arcos branquiais têm sido observadas em crianças nascidas de mães expostas à 

talidomida, primidona, ácido retinoico e mães diabéticas. (BROSCO et al 2018). 

 

 

                                                
1� Estudo das causas ou do mecanismo de desenvolvimento de uma patologia.·� 
13 Relativo a digênese, sucessão alternada de duas formas de reprodução, uma sexuada e outra 
assexuada. 
14 É uma porção de células multipotentes que contribui para a formação de ossos, cartilagem, e tecido 
conectivo da face, neurônios e células da guia do sistema nervoso periférico, células de pigmentação 
da pele e, em algumas regiões do sistema cardio vascular, mesênquima e células de músculo liso e 
está presente apenas em embriões de vertebrados. 
15 Diz-se da herança de características comuns aos dois sexos. 
16 Diz-se do caráter hereditário ou gene que só se manifesta na ausência do gene contrário, dito 
dominante. 
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2.1.3 Diagnóstico       

 

        O diagnóstico geralmente é feito no pré-natal, através de um ultrassom na sexta 

semana de vida intrauterina, onde a presença de malformações se tornam mais 

visíveis nas ultimas oito semanas. (CABRERA 2017).  

        Tanto testes laboratoriais, quanto de imagem são importantes para o 

diagnóstico por estarem diretamente relacionados às alterações provocadas.  

       O diagnóstico é baseado em dados clínicos: anamnese, exame físico e 

resultados de exames complementares. O diagnóstico da síndrome de Goldenhar 

pode ser realizado durante a gravidez, mediante ecografia fetal e estudos genéticos 

e, posteriormente ao nascimento, mediante ecografia e ressonância magnética 

nuclear. (FERREIRA e GONZAGA 2017). 

         O diagnóstico da SG não deve basear-se apenas em achados radiográficos 

ou laboratoriais, devendo resultar de exames de anormalidades sistêmicas 

associadas, incluindo avaliação auditiva, gênito-urinária, vertebral, SNC, eco 

cardiograma, exame polissonográfico.17 (FARIAS 2018). 

O diagnóstico precoce é evidenciado pela existência geralmente de múltiplas 

anomalias, que levam a tratamento cirúrgico precoce, a fim de minimizar as 

limitações funcionais do paciente. (CABRERA 2017). 

             Entendemos assim que, quanto maiores às publicações referentes a 

doenças de rara incidência, como está descrita, maior será o auxílio aos 

profissionais que com elas se depararem, para melhor atendê-las, tomando uma 

conduta da forma mais rápida e correta. (MOCELLIN et al 2018). 

           O indivíduo que for diagnosticado com Síndrome de Goldenhar 

provavelmente apresentará alguns sinais e sintomas a seguir e deverá ser 

acompanhado por uma equipe multiprofissional.  

 

 

                                                
17 Usado para a investigação de vários distúrbios do sono. 
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       Figura 03: Alguns sinais e sintomas da Síndrome de Goldenhar. 

 
    Fonte: (DRª TALAMANTES, 2007). 

 

Ø Má formação no ouvido (incluindo microtia/ anotia18 e trago acessório): 

 

           A orelha externa é um órgão relacionado a audição, que no ser humano 

corresponde com um ganho sonoro de aproximadamente 25 decibéis (dB), ela é 

uma importante referência visual e integra uma concepção de estética importante 

para integração social do individuo. (LAPIN 2018). 

           Segundo Avelar (2018), os pacientes que apresentam anomalias congênitas  
19da orelha podem apresentar uma, duas, três ou até mais anormalidades próximas 

ou em outros órgãos e regiões do corpo. As deformidades congênitas da orelha 

envolvendo a redução de cartilagem ou sua completa ausência são classificadas 

como: anotia, agenesia20 da orelha e microtia. 

 

 

 

 

 

              

                                                
18 Ausência da orelha. 
19 Anomalias que ocorrem antes do bebê nascer. 
20 Deformidade. 
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            Figura 04: Microtia de orelha direita. 

 
                    Fonte: (JORNAL DE PEDIATRIA, 2006). 

 

Ø Microssomia hemifacial Microssomia hemifacial/micrognatia: 

 

       A face apresenta, no conjunto, características visuais peculiares a essa 

síndrome, devido á assimetria facial, hipoplasia e deslocamento do pavilhão 

auricular, bem como o comprometimento do osso malar e temporal com o 

envolvimento dos maxilares, resultando seu achatamento devido a aplasia ou 

hipoplasia do ramo da mandíbula e do côndilo. 

(PINTO et al  2018).  

           Vários tipos de analises têm sido sugeridos, procurando conciliar a correção 

do problema com a estética. A análise facial vem, então, sistematizar o diagnóstico 

ortodôntico, objetivando os anseios estéticos do paciente, oferecendo-lhe uma 

oclusão funcional com a melhor harmonia facial possível. (COSTA et al  2018). 
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Figura 05: Microssomia hemifacial/micrognatia. 

 
    Fonte: (ILOVEAQUERO, 2017). 

 

              Alterações oculares (como dermoides epibulbares e coloboma);As 

anormalidades nos olhos ocorrem em cerca de 50% dos casos e podem apresentar-

se como pequenas manchas dermoides, lipodermoides epibulbares, coloboma 

(geralmente na parte superior dos olhos), fissura palpebral, obstrução nasolacrimal l, 

�o������������ �������� ����o����� e
�o������21 cistos dermoides oculares, fístulas 

�e���� microftalmia22. As anomalias oculares mais encontradas são os dermoides e 

�����e��ides epibulbares. (SILVA et al 2018). 

              Conforme Hochhegger et al (2018), cistos dermoides e epidermoides 

diferenciam somente  na formação da parede do cisto, a qual contém, além de 

epitélio queratinizado e sedimentado, áreas de glândulas sebáceas, folículos pilosos 

e gordura. Os cistos dermoides podem conter focos de calcificação, e quando 

rompido demostra alterações inflamatórias próximas. 

 

 

 

 
                                                
21 É o afundamento do globo ocular para dentro da órbita.
22 G���� ������ �� �� �!"�  �!�� �� !�� ��#
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Figura 06: Cisto Dermoide Epibulbar em olho direito.  

 
Fonte: (FERREIRA E GONZAGA, 2018). 

. 

              Segundo Sánchez et al (2018), os apêndices auriculares são malformações, 

que apesar de serem geralmente apresentadas como malformações isoladas, 

podem também fazer parte de um quadro sindrômico. 

 

Figura 07: Apêndices auriculares. 

 
Fonte: (DR H,NARVAEZ 2018) 
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           FILHO et al (2018), relata sobre a ocorrência de más formações lábio palatais 

e que tem sido realizados estudos em todas as partes  do mundo, levando em 

consideração a idade dos pais, raça, sexo, condições sociais e ação de drogas. 

          Segundo Biazon e Peniche (2018), a fissura de lábio ou palato é a mais 

comum  dentre as malformações congênitas, alguns autores relatam a prevalência 

de um caso para cada 650 nascidos vivos. 

          O Hospital de Reabilitação de Anomalias crânio encefálicas da USP, 

preconiza três meses de vida como idade mínima para a realização da 

queiloplastia,23 e no mínimo um ano de vida para palatoplastia.24 

 

  Figura 08: Lábio leporino com fenda palatina. 

 
 Fonte: (HUK, 2017). 

 

Ø Alterações vertebrais:  

 

           Conforme Gungor et al (2018), os defeitos vertebrais mais comuns 

associados a SG são: hemivertebras, hipoplasia vertebral e vertebra em borboleta. 

            Outras alterações vistas em 50% dos pacientes incluem: alterações 

cardíacas, fendas palatinas ou labial e anomalias no SNC, pulmão e nos rins. 

(PAIXÃO E MIOT 2017). 

                                                
2$ É o aumento ou diminuição dos lábios#
2% R���!&���')� �� *����� ���� �+��  ���#
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            Se��
�� S��, (-�./0, os músculos da face do lado afetado são atrofiados 

ou pouco desenvolvidos frequentemente existem apêndices fibromatosos pré 

auriculares  e cavidades na frente da orelha ou na linha entre esta e o canto da 

boca. Nas malformações auriculares o canal da orelha pode estar completamente 

ausente, implicando em surdez unilateral em aproximadamente 40% dos casos. 

(SILVA e PENIDO 2003). 

.      Segundo ROSA et al (2018), �eoe���� ����	���� ��
�3
���� ��� �e����e
�e�

entre pacientes com EOAV, portanto esses indivíduos devem realizar uma avaliação 

cardiológica precocemente, para identificar a presença destes defeitos e tentar 

amenizar possíveis complicações recorrente. 

 

2.1.4 Tratamento 

 

          Segundo Cabrera (2017), o tratamento inicia-se com apoio psicológico a 

família da criança portadora, guiando e orientando para a equipe multidisciplinar, que 

permite a correção total ou parcial dos defeitos anatômicos própria  imagem. 

          O tratamento é normalmente confinado a intervenção cirúrgica, pois pode ser 


e�essário para ajudar a criança a desenvolver, por exemplo, a distração da 

�ndíbula com enxerto ósseo, dermoide ocular, citorredução, reparação da fenda 

������
�� �������� �e �e������� �� ����
� pe��e4ral, etc. Alguns pacientes com 

S	
���e �e 5oldenhar necessitarão de aparelhos auditivos ou óculos. 

(6789:;<=  2017).  

         Conforme Poswillo (1974),relata que as crianças portadoras da Síndrome de 

Goldenhar precisam de acompanhamento com uma equipe multiprofissional, dando 

prioridade aos eventos de maior gravidade e que podem interferir nos aspectos 

respiratórios, auditivos e funcionais da criança, relata também que o tratamento 

precoce da surdez e terapia de fala devera ser realizado e ter orientação de 

nutricionistas para que haja ganho de peso na primeira infância. 

          Conforme Avelar (2018), o planejamento cirúrgico da reconstrução da orelha, 

depende somente da identificação da deformidade, são procedimentos obrigatórios 

porque cada paciente tem anormalidades únicas que exigem uma abordagem 

especifica para o tratamento adequado.
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Quando é necessária a reconstrução auricular, ela é feita normalmente em 

pvrias fases, a partir dos seis anos de idade. Ao longo de todo este tratamento a 

������� �� ����e
�e deverá ser monitorada. (POSWILLO  1974).  

 

        U� o�	��� �e S�� >��? (S@0 comemora a cirurgia facial realizada em seu 

o��,� f�e 
���e� �� S5 e p�
,� �e
�� �����
,��� a alguns anos por 

e��e���������. 

   Para a equipe do Hospital Infantil, essa é a primeira vez que o sistema Virtua 

AB, cuja licença custa 10 mil dólares, é usado em uma criança paciente do SUS em 

S�
�� @�����
�C ;� �e�e ����������� � ����e��e
�� ���e��� ������ ��? R$ 700 mil.  

O procedimento buco maxilo facial, foi realizado no Hospital Infantil Joana de 

5����. DUARTE (2018). 

 

F����� �DE Adolescente de 13 anos com SG realizou cirurgia facial em Florianópolis 

(SC) em 2015. 

 
            Fonte: (CARNEIRO, 2018). 

 

 :������ (2009 p.1) ������ � que fazer quando se tem um filho com Síndrome 

de Goldenhar: 

 

Ø O primeiro passo é procurar um médico geneticista; infelizmente 
�&&�& &H!��� �& *��� &�� &����*�&��&I �� &�J�I ���� � *���� �� ����
� possuírem escalas de diferentes graus. Dai a importância do médico 
�&*��K��K&��# 
Ø O segundo passo é que você venha ter médicos fixos; No 
�� �'� *�� &� ������ �� &H!��� �& ����&  �K��& *��cK&&K�!�K& ���)� �����
��&��!"��K �!�� &���� �& ���&�& � ��!&�L�M!�K�& ��&&�& &índromes; 
 �K��& ��m � ��&��!"��K �!�� �����#  
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Ø O terceiro passo é a aceitação; Infelizmente, em muitos casos a 
�&�m�K�� c��K�� m �c�����# N� � �O*�� &�� cK�"� P�Q *���!�� � &��K����� &� 
L�� "�J� �� �!�q�K�&  ����&�&I ��&��K K!�')� ���### A resposta é 
&K *��&s AMOR! Mas para que isso aconteça os pais devem aceitar e 
�!c��!��� �&&� &K���')�#  
 

           Convém salientar que, inegavelmente, a família é a principal fonte de 

desenvolvimento de seu filho e seu papel é primordial e intransferível, destacava 

Brandão. (apud STOBÄUS e MOSQUERA 2006 p. 223). 

 

F����� .�E :���� �� o�	��� ? e��e
����C 

 
Fonte: (BESWICK, 2018). 

 

 O Brasil possui hoje um centro referência na América Latina no tratamento 

�e��e� �����T é o centrinho, em Bauru/SP; conveniado com a USP. O atendimento 

? �ratuito e se da por agendamento www.centrinho.usp.br  ou pelo telefone. 

Segundo Augusto (2009), a cidade possui uma estrutura toda montada para 

�e�e4e� ����e
�e� �e ���� � r����� e �� V�
��T � ���e ��4? ������ �a relação 

�e ,��?�� e �e
�Wes próximas ao hospital para facilitar a hospedagem de familiares 

�� ����e
�e. 
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Figura 11: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. 

 Fonte: (HRAC CENTRINHO-USP, 2010). 

 

O hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais (HRAC-USP)é 

e��e�����X��� 
� �e�4�������� �e �e����� �� o������� ��4��������
��, anomalias 

��
�3
���� �� ��Y
�� e �� o��e� �	
���e� ���������� � ���� ��o����We� e

����Z�4��� �� audição. Atende somente com horário marcado com antecedência e a 

ed�����p�e
�e ���v���� �� ����e� Z
��� �e ��Z�e� (SUS0C 

Sobre as crianças com fissuras labiopalatinas, iniciam-se auxilio antes do 


����e
�� �� e��� ��� e�� �e ������� �e ����� a gestantes de crianças que 

���� nascer com malformação. Isso tudo envolve avaliação do novo caso, 

���
e[�e
�� �� �����e
��� ��������� 
e�e��v���� �� ��
�� ��� �
��� �e ������e

������\���� �� ���o�����
��� e��e�����X����, também oferecem assistência a casos 

��� ����ed��� ���e����� de outras anomalias e comprometimentos. (HRAC-

US8 -�.�). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

.       <��e e����� o�� �e�e
p��p��� ����p?� �e �� �e�f���� 4�4�����vo���� �� 4����

em livros, revistas, artigos científicos, nacionais e internacionais, selecionando 

bibliografias referentes ao assunto, que fornecesse dados essenciais para a atual 

pesquisa. Após a efetivação da investigação bibliográfica. Realizado um  

levantamento de dados para obter achados científicos sobre o assunto a ser 
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investigado. Permitindo uma análise de revisão bibliográfica com apontamento sobre 

o desenvolvimento da SG. 

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro 

tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado 

pode ser fonte primária ou secundária. MORESI (2018). 

          De acordo com Lima e Mioto (2018), reafirma-se que a pesquisa bibliográfica 

é uma conduta importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, 

especialmente em temas pouco explorados, a processo de hipóteses ou 

interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas. 

 

2.2.1 Fatores de inclusão 

        

 Foram utilizadas para a elaboração desta pesquisa, 41 literaturas associadas ao 

tema, nos idiomas português, inglês e espanhol, que fortalecesse para fundamentar 

o conceito sobre a Síndrome de Goldenhar. 

 

2.2.2 Fatores de exclusão 

 

       Foram excluídos da presente pesquisa 19 artigos científicos, literaturas que não 

estivessem correlacionadas a Síndrome de Goldenhar e artigos que estavam 

presentes em mais de uma base foram mantidos em apenas uma delas. 

      Este estudo foi constituído pelo alteamento bibliográfico do seguinte assunto: 

Conhecendo a Síndrome de Goldenhar através de uma revisão bibliográfica onde foi 

descrita a presente Síndrome, diagnóstico, sinais, sintomas e tratamentos. 

         O presente estudo de revisão bibliográfica foi realizado obedecendo aos 

princípios éticos, previsto pela instituição de ensino e de acordo com os parâmetros 

do curso de Enfermagem da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe. 

         Não necessitou de aprovação previa em comitê de ética em pesquisa, visto 

que todos os dados foram coletados online. No entanto foram preservados os 

direitos autorais e fontes consultadas, seguindo os princípios éticos em pesquisa. 
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            

            : análise dos dados foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica, 

onde foi estudado um total de 60 artigos científicos. Na revisão desses artigos foram 

selecionado 41literaturas no período de 1997 a 2018, que expressa e correlaciona-

se com a Síndrome de Goldenhar. 

 Segundo Pinhal (2018), essa síndrome descrita é uma anomalia congênita 

���� e ����� ��
,e����, caracterizada por três alterações principais, sendo elas: 

������e�� ���������e� e pe��e4����C 

  Rosa et al (2018), também refere a Síndrome de Goldenhar como sendo rara 

e �e���
,e����� �e���� f�e �� �e����e ��� ����� 4��
f����� �e����� e ��

�e��e �e �
������� destacando-se óculo-auriculo-vertebral e à uma certa  

��e���
Y
��� 
� �ed� masculino. 

Saccomanno et al (2018), além de relatar  em seu artigo que a SG é rara e 

��
�� �e���
,e���� ? �� ��
����� ��
�3
��� e inclui anomalias do 1º e 2º arcos 

4�Y
f����� ��4? ��
,e���� ��� �	
���e \����-auriculo-vertebral, fala da 

�portância de  uma equipe multidisciplinar em seu tratamento.  

Conforme os autores a cima, a Síndrome de Goldenhar é pouco comum, 

e
��e �e�� ��
���� e��v ���e�����e o����� e �
������ 
� ����
� pe��e4���� ����

���
�e�e ��� ����� �e �� ���o�
�ão genética entre os 1º e 2º arcos branquiais. 

 De acordo com Neto et al (2017), a ingestão de drogas durante a gestação, 

diabete gestacional, ingestão de álcool podem ser fatores associados a SG , essa 

má formação não está relacionada com a genética, é aconselhado o estudo   

detalhado da causa em cada individuo pois ela  ocorre a partir de uma irrupção 

vascular no embrião, entre o 35º e 40º dia de gestação, impedindo a morfogênese 

correta das estruturas provenientes do 1º e 2º arcos branquiais, resultando nos 

sinais de má formação ao nascimento. 

              Johnson et al (1994) e Gorlin et al (1990), citam que as anomalias do 1º e 2º 

arcos branquiais têm sido observadas em crianças nascidas de mães expostas à 

talidomida, primidona, ácido retinoico e mães diabéticas. (BROSCO et al 2017). 

             ]e�� 
�� �����We� ���� que os autores coincidem as ideias de que a 

Síndrome de Goldenhar pode vir a se desenvolver através de fatores nutricionais, 

ambientais, ingestão de drogas e até mesmo diabete gestacional. 
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             Conforme Pomarico et al (2017), a SG  é uma má formação que envolve o 

1º e 2º arcos branquiais e tem uma certa predominância no sexo masculino. 

   Segundo Paixão e Miot (2017), a SG é desconhecida e rara  a mesma 

apresenta vários sinais e sintomas, acontece no desenvolvimento anormal dos 1º e 

2º arcos branquiais geralmente acomete mais um dos  lados da face, predomina no 

sexo masculino e para ser diagnosticada deve apresentar pelo menos duas 

anomalias.  

              Os autores citados relatam em seus artigos que essa síndrome está 

relacionada aos 1º e 2º arcos branquiais, o 1º arco está responsável pela origem da 

parte anterior das aurículas e também do lábio inferior e do osso mandibular, já o 2º 

arco é responsável pela formação da parte posterior das orelhas. As alterações no 

crescimento desses arcos se encontram relacionados com a região cefálica, quando 

se originam entre 30 e 45 dias de gestação, ainda no período da blastogênese. 

             De acordo com Cabrera (2017), o diagnóstico pode ser feito ainda no 

período gestacional através de um ultrassom na sexta semana de vida intrauterina, 

onde a presença de malformações se tornam mais visíveis nas últimas oito 

semanas, tanto testes laboratoriais, quanto de imagem são importantes para o 

diagnóstico por estarem diretamente relacionados as alterações provocadas.  

            O diagnóstico é baseado em dados clínicos: anamnese, exame físico e 

resultados de exames complementares. O diagnóstico da SG pode ser realizado 

durante a gravidez, mediante ecografia fetal e estudos genéticos e, posteriormente 

ao nascimento, mediante ecografia e ressonância magnética nuclear.(FERREIRA e 

GONZAGA 2017) 

           O diagnóstico precoce é evidenciado pela existência geralmente de múltiplas 

anomalias, que levam ao tratamento cirúrgico adiantado, a fim de minimizar as 

limitações funcionais do paciente. (CABRERA 2017). 

           Podemos observar que quanto mais cedo for diagnosticada a Síndrome de 

Goldenhar, o profissional deverá encaminhar o paciente para uma equipe 

multiprofissional que cuidará  de cada detalhe, tomando assim  a melhor  conduta. 

           Segundo Poswillo (1974), descreve que as crianças portadoras da Síndrome 

de Goldenhar necessitam de acompanhamento com uma equipe multiprofissional, 

dando prioridade aos eventos de maior gravidade e que podem interferir nos 

aspectos respiratórios, auditivos e funcionais da criança. 
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Para Orphanet (2017), o tratamento é normalmente realizado através de  

intervenção cirúrgica, pois geralmente é necessário para  a criança  desenvolver por 

ede��� � ��������� da mandíbula com enxerto ósseo, dermoide ocular, 

������e������ �e������� �� oe
�� ������
�� �������� �e �e������� �� ����
� pe�tebral, 

e��C :���
� ����e
�e� �� S	
���e �e 5���e
,�� 
e�e�������� �e ����e�,��

������p�� �� \�����C 

           ;�� e�f�e�e
�� �e f�e � �����
,�e
�� ������\���� � o�	��� e �e ���

importância, afinal eles esperam uma criança saudável ao nascer e se torna difícil 

aceitação no primeiro momento. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         

                A Síndrome de Goldenhar é uma patologia digenética, atípica, onde 

observamos que as famílias acometidas não tinham conhecimento sobre ela e poucos 

profissionais conhecem e ouviram falar sobre  a mesma. 

                Acredita-se que os resultados obtidos nesse estudo foram claros  alcançando o 

objetivo do trabalho que foi estudar o desenvolvimento do feto durante a gestação com o 

surgimento da SG, identificando os fatores que a  causam . 

               Os fatores que ocasionam a Síndrome podem ser ambientais e nutricionais 

como uso de drogas e diabete materna podem resultar em distúrbios da blastogênese dos 

1º e 2º arcos branquiais, outros estudos sugerem que distúrbios na crista neural, 

anomalias de cromossomos e herança autossômica dominante, recessiva e multifatorial 

também podem causar esta síndrome.  

     É uma Síndrome que quanto mais cedo for diagnosticada melhor. Pois o 

tratamento é cirúrgico e necessita de uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento 

da criança. Por se tratar de uma anomalia craniofacial a face é esteticamente ofendida, 

muitas crianças sofrem preconceitos, por isso devemos trabalhar intensamente dando 

apoio psicológico a família e a própria criança.  

               Diante do exposto recomenda-se aos profissionais da saúde ir à busca de 

conhecimento para poder dar as orientações necessárias. 
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