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1. Resumo  

O presente estudo tem como finalidade discutir possíveis técnicas 

fisioterapêuticas aplicadas aos pacientes com síndrome alcoólica fetal (SAF) e as 

disfunções encontradas. Trata-se de um estudo de caso, retrospectivo, baseado em 

prontuário de atendimento de fisioterapia de paciente atendido do Setor da 

Neurologia, na clínica escola da Faculdade de Jaguariúna. Para tal estudo serão 

utilizadas as fichas de avaliação do período de tratamento, bem como uma ficha de 

coleta de dados para análise.  

2. Introdução 

Considerada o terceiro defeito congênito mais comum, a Síndrome Alcoólica 

Fetal (SAF) é ocasionada devido ao consumo abusivo de álcool pelas mulheres 

durante a gravidez (GITLOW et al, 1991). A situação socioeconômica, as relações 

com o parceiro e o nível de escolaridade podem estar relacionadas a essa prática, 

que pode causar sérios danos ao Sistema Nervoso Central (SNC) da criança 

(PAINEIRAS, 2005). 

Existem três critérios diagnósticos, que devem estar presentes para que seja 

confirmada a SAF, são eles: dismorfismo facial (como fendas palpebrais pequenas, 

filtro nasal ausente, narinas antevertidas, nariz pequeno, hemangiomas e 

estrabismo), deficiência no crescimento pré ou pós-natal e alterações no SNC, 

desde que seja confirmada a exposição da mãe ao álcool durante a gestação 

(ANDRADE et al, 2009). É importante estar atento aos erros diagnósticos tanto pela 

falta de evidências clínicas desta patologia como pela semelhança das 

características da SAF com outras doenças causadas pelo álcool ou outras 

substâncias (PAINEIRAS,2005). 

 Além dos critérios destacados, a criança portadora da SAF, pode também 

apresentar hipotonia, que se define como a diminuição do tônus muscular e 

geralmente está associada a um déficit no desenvolvimento psico motor tendo como 

característica a diminuição da resistência oferecida ao movimento passivo, está 

diretamente relacionada com a perda de força muscular, sendo sinal frequente no 

período neonatal, podendo resultar de uma disfunção a qualquer nível do sistema 

motor (SAMPAIO et al,2009). Podem ocorrer também alterações cognitivas, de 

comportamento, como mudança de humor, pouca atenção e interação social, 



hiperatividade, alteração na fala, comunicação, o que justifica uma abordagem 

interdisciplinar (PAINEIRAS, 2005) 

 

3. Objetivos 

 O objetivo do presente estudo será relatar o caso de um paciente com 

Síndrome Alcoólica Fetal, através da análise de prontuário, identificando as 

disfunções presentes neste paciente, verificando a evolução dos padrões posturais e 

habilidades motoras e discutindo técnicas fisioterápicas aplicadas a essas 

disfunções. 

 

4. Metodologia 

A fonte e a coleta de dados foram realizadas por duas examinadoras, no 

período de abril a junho de 2014, através da análise de prontuário do ambulatório de 

fisioterapia aplicada à neurologia da Interclínicas, Campus III da Faculdade de 

Jaguariúna – FAJ. A análise dos dados foi realizada correlacionando as cinco 

avaliações da fisioterapia feitas até a presente data de realização deste estudo, na 

qual observamos a evolução do quadro clínico em relação à funcionalidade e as 

deficiências e a influência das técnicas de fisioterapia aplicadas em cada período. 

 

5. Desenvolvimento 

Foi observado no estudo, a história clínica do paciente, as principais 

complicações no nascimento e o período de internação, evolução das habilidades 

motoras e funcionais, tônus muscular, assim como o tratamento fisioterapêutico e a 

resposta do paciente. 

 

6.  Resultados Preliminares 

Após a análise do prontuário, foi possível observar algumas inconsistências, 

como em relação ao tônus muscular que oscilou durante o período das cinco 

avaliações assim como a habilidade de realização de algumas posturas e funções, o 

que deixa claro a necessidade da padronização dos resultados da avaliação 

neurofuncional. Dentre as condutas utilizadas neste caso destacou-se o uso do 



Conceito Neuroevolutivo, bola suíça, alongamentos e a estimulação precoce, todas 

tendo grande valia em relação a evolução motora do paciente. 

Cabe ressaltar que a escolha de métodos ou técnicas depende de uma 

avaliação minuciosa que busque a análise das limitações funcionais e deficiências, 

baseando-se da Classificação Internacional das Funções (CIF). 
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