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O que é?

◦ Descrita em 1938 por Henry Turner, a Síndrome de Turner é uma anomalia genética 

que está associada à monossomia. Isso significa que ela é resultado de uma variação 

no número de cromossomos, apresentando apenas um cromossomo sexual X. Em 

razão da presença do cromossomo X, a pessoa afetada é do sexo feminino e 

apresenta cariótipo 45, X.

◦ Estima-se que essa doença afete um a cada 2500 nativivos, sendo que, na maioria 

das vezes, as gestações de meninas com essa síndrome resultam em aborto. Estima-se 

que apenas 1% das gestações de fetos com síndrome de Turner chegue até o fim.

◦ Trata-se, fundamentalmente, de mulheres com disgenesia gonadal, isto é, cujos 

ovários são atrofiados e desprovidos de folículos; portanto, essas mulheres não 

procriam, exceto em poucos casos relatados de Turner férteis, em cujos ovários 

certamente há alguns folículos.





Cariótipo



ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS 
ENCONTRADAS:

◦ Palato ogival e estreito 

◦ Pescoço largo

◦ Retrognatismo (mandíbula não proeminente)

◦ Pálpebras caídas

◦ Olhos ressecados

◦ Orelhas salientes para fora, e/ou para baixo, podendo girar na direção da garganta 

linha de cabelos





CASO CLÍNICO

◦ Paciente, A.N.S., gênero feminino, leucoderma, 10 anos de idade, 1,22 metros de 

altura, 23 Kilos, com diagnóstico de Síndrome de Turner, que apresentou-se na Clínica 

de Odontologia Pediátrica da Universidade Católica de Brasília, queixando-se dos 

dentes mal posicionados e de consequente dificuldade para mastigar. Durante a 

anamnese, foi relatado pela mãe que a mesma faz acompanhamento médico, não 

faz uso de hormônios ou qualquer outro tipo de medicação. A paciente apresenta 

dentição permanente, mordida cruzada posterior esquelética, palato atrésico, 

gengivite, leves recessões nos dentes anteriores inferiores e hipoplasias de esmalte em 

alguns elementos dentários. O plano de tratamento multidisciplinar será baseado nas 

possíveis relações entre esses aspectos bucais presentes e a Síndrome



ALTERAÇÕES NO SISTEMA 
ESTOMATOGNÁTICO

Existe a necessidade de conhecimento das características gerais e, principalmente, do 

sistema estomatognático desse paciente a fim de conseguir uma futura intervenção 

fonoaudiológica multidisciplinar e proporcionar uma melhor qualidade de vida à 

paciente. 



POSSÍVEIS ALTERAÇÕES

◦ Alteração na deglutição

◦ Padrão respiratório comprometido

◦ Disfluência/apraxia

◦ Mastigação

◦ Sucção



COMO A FONOAUDIOLOGIA PODE 
AJUDAR?
◦ Por meio do levantamento bibliográfico pode-se observar que as manifestações 

fonoaudiológicas na Síndrome de Turner são pouco estudadas e, dentro da 

fonoaudiologia as manifestações audiológicas como perda de audição e otites são 

as mais estudadas, ao contrário dos aspectos práxicos e de recepção/ expressão da 

linguagem.

◦ Se houver problemas de alimentação – avaliar se o reflexo de deglutição e a sucção 

são eficientes



COMO A FONOAUDIOLOGIA PODE 
AJUDAR?
◦ Umas das participações primordiais são dos audiologistas, devido a frequente 

presença de alterações auditivas como as otites médias crônicas e recorrentes que, 

são em parte explicadas pela presença do palato em ogiva que levaria a distúrbios 

respiratórios, dificultando a eliminação das secreções o que pode de certa forma 

facilitar as infecções bem como necessidade de intervenção cirúrgica.

◦ O fonoaudiólogo também pode ajudar em relação as alterações respiratórias e 

estruturais orais devido os portadores da síndrome apresentarem retrognatismo e 

palato ogival e/ ou estreito.


