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As displasias ectodermicas compreendem urn grupo bastante grande e hete
rogeneo de entidades nosologicas , as quais, todos os anos, novas entidades se
acrescentam. A maioria destas entidades requer urn estudo extenso, a posteriori,
para delinear 0 seu espectro fenotipico completo e as possiveis formas variantes,
para adquirir uma visao mais profunda da sua patogenese e definir os factores
etiologicos que afectam 0 seu desenvolvimento.

Este livro oferece uma visao geral, quer das displasias ectodermicas puras,
quer das displasias associadas a sindromas malformativos, e constitui urn trabalho
de incalculavel valor, como obra de referencia para urn correcto diagnostico
diferencial. Descrevem-se mais de 100 entidades clinicas que aparecem classifi
cadas sob 0 ponto de vista nosologico. As descricoes sao apresentadas de uma
forma clara, em estilo uniforme, que permite uma apreciacao do que se conhece
ou nao conhece acerca de cada entidade nosologica, identificando, deste modo, 0

que e necessario para futuras investigacoes. Alem disso, sao abordados os
problemas da classificacao das ectodermias displasicas, e a nomenclatura das
anomalias congenitas e objecto de urn estudo cuidadoso.

o capitulo dedicado a nosologia, que e fundamental, caracteriza os agrupa
mentos nosologicos das diversas displasias ectodermicas. Outro capitulo e con
sagrado aos sinais clinicos . Apresentam-se bern sistematizados os criterios adop
tados para 0 estabelecimento da etiologia genetica . 0 capitulo consagrado a
riscos geneticos implica naturalmente 0 adequado aconselhamento genetico >«

materia em que 0 primeiro dos dois autores e mestre consagrado.
Assim, entre outros campos de investigacao, 0 livro e do maior interesse

para medicos geneticistas, dermatologistas e patologistas.
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