
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C04. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade da Criança e Adolescente

Síndrome de Prader-Willi: relato de caso com apresentações clínicas relevantes 
para a fisioterapia neuropediátrica 

RENAN NUNES AGUIAR (Aguiar, RN) - UNIFRAN - renannunesaguiar15@hotmail.com, FLÁVIA CAETANO 

RODRIGUES TAVARES NALDI (Naldi, FCRT) - UNIFRAN, ANA PAULA OLIVEIRA BORGES (Borges, APO) - UNIFRAN

Introdução: A síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma desordem genética decorrente da perda de expressão de genes 

no cromossomo 15, caracterizada por hipotonia muscular, obesidade, atraso do desenvolvimento motor, hipogonadismo, 

hiperfagia e dismorfismos faciais. A fisioterapia visa estimular as aquisições das etapas motoras, independência 

funcional e auxilio no gasto energético pela realização de atividades físicas. Objetivo: Relatar o caso de uma criança 

com SPW e os achados neurológicos relevantes para a reabilitação neuropediátrica. Métodos: Após aprovação do 

comitê de ética (protocolo CAAE 44637515.0.0000.5495), realizou-se um relato de caso de uma criança do sexo 

masculino, 3 anos, apresentando atraso do desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. Apresentava dificuldade 

em se manter na posição sentada com apoio e andava com desequilíbrio postural. O diagnóstico clínico inicial era de 

Paralisia Cerebral do tipo atáxica, porém devido às características fenotípicas, foi encaminhada a FMRP-USP. O 

diagnóstico clínico foi feito após estudo genético. Ao ser encaminhado para a clinica de Fisioterapia da UNIFRAN, foi 

realizada avaliação fisioterapêutica composta por anamnese, sensibilidade, exame físico (presença de deformidades, 

padrão respiratório, alterações de pele e do tônus muscular), presença de reflexos e de reações, descrição dos padrões 

motores em supino, prono, sentado, gato, ajoelhado e em pé, ocorrência e descrição das aquisições motoras e 

atividades de vida diária (alimentação, higiene, vestuário). Para a descrição dos padrões e aquisições motoras foi 

aplicada a Escala de Atividades Funcionais estáticas e dinâmicas proposta por Durigon et al. Posteriormente foi 

realizada análise estabilométrica, utilizando uma plataforma de força (Biomec400, EMG System do Brasil), através das 

variáveis do centro de pressão (COP), posição ântero-posterior (AP) e médio-lateral (ML), amplitude de deslocamento, 

velocidade e frequência total. Resultados: a avaliação não evidenciou alterações de sensibilidade e os reflexos 

mantiveram-se integrados e suas reações presentes e adequadas. Evidenciou presença de hipotonia global, dificuldade 

na aquisição, manutenção das posturas e alinhamento corpóreo na posição sentada, gato, ajoelhada, em pé e durante 

as atividades dinâmicas de engatinhar e andar, evidenciados pela fraqueza muscular e déficit de equilibrio corporal. A 

análise estabilométrica mostrou aumento nos valores de todas as variáveis analisadas, quando comparados com 

crianças da mesma idade. Conclusão: SPW é uma síndrome rara de difícil diagnóstico e de grandes comprometimentos 

neurológicos que interferem nas habilidades funcionais. Enfatizamos a importância do diagnóstico precoce da SPW e a 

valorização da semiologia fisioterapêutica adequada para o tratamento terapêutico efetivo.
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