
 

 

 

TÍTULO: DESCRIÇÃO DE UM CASO DE TRISSOMIA PARCIAL DO CROMOSSOMO 13 E MONOSSOMIA
XP
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RAFAELA FERNANDES DE ALMEIDAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TATIANA DA SILVA ROSAORIENTADOR(ES): 



Resumo: O presente trabalho propõe a descrição de um único caso de uma 

paciente com Trissomia do cromossomo 13 caracterizando a síndrome de Patau e 

Monossomia Xp que caracteriza a sídrome de Turner. Método: Para verificar novas 

características das síndromes em questão, observando quais comprometimentos 

motores e funcionais são vistos com a aplicação da Escala Medida da Função 

Motora Grossa (GMFM), que visa quantificar a função motora grossa e é 

amplamente utilizado no meio acadêmico. Aplicação da escala de equilíbrio de 

BERG, que atende várias propostas, como a descrição quantitativa da habilidade de 

equilíbrio funcional, acompanhamento do progresso dos pacientes e avaliação da 

efetividade das intervenções na prática clínica e em pesquisas. Realizado uma 

análise descritiva dos dados através de média, desvio padrão, mediana e intervalo 

interquartílico. Resultado: As avaliações demonstraram um baixo risco a quedas, 

totalizando 48 pontos na escala de BERG, porém apresentou dificuldades na 

realização de tarefas com apoio unipodal, correr e pular, quando observadas as 

atividades das dimensões D e E da escala GMFM. Não foram encontrados relatos 

na literatura sobre alterações do equilíbrio nesses pacientes (sind Turner e Sind. 

Patau). Desenvolvimento: As principais características da síndrome de Turner 

como: dificuldade escolar, baixa estatura, hipotireoidismo, perda auditiva, distúrbios 

de comportamento e astigmatismo também foram vistas neste caso. Na analise do 

desenvolvimento neuromotor a paciente demonstrou um atraso significativo na 

aquisição da marcha. Conclusão: Neste relato de caso foi visto menor gravidade no 

na sua apresentação clinica. Porém novos estudos são necessários, para 

comparação com outros pacientes com a mesma apresentação de associação das 

síndromes.  

 

Palavras Chaves:Trissomia cromossomo 13. MonossomiaXp. Síndrome de Turner. 

Síndrome de Patau. 

 

Introdução 

As malformações congênitas associadas à trissomia do cromossomo 

13 foram primeiramente descritas em 1960 por Patau et al.  A incidência da 

síndrome de Patau varia em diferentes estudos, desde 1 para 5000 até 1 para 

25000,  sendo a menos comum das trissomias autossômicas em crianças maiores 

devido a sua alta mortalidade intrauterina. Jacobset al. (2000), documentaram que a 



síndrome de Patau era a causa mais comum de abortos espontâneos dentre as 

trissomias autossômicas, perfazendo 8% destes. A sobrevida desses indivíduos, em 

geral, não ultrapassa o primeiro ano, e as malformações que mais chamam a 

atenção à primeira vista são: fendas lábio-palatinas anormalidades oculares, 

polidactilia, punhos cerrados e plantas dos pés arqueadas.  

Em um estudo realizado em Portuga por Laranjeira et al. (2010) 

caracterizou a síndrome de Turner como uma patologia genética, caracterizada pela 

monossomia total ou parcial do cromossomo X. A síndrome de Turner (ST) foi 

descrita em 1938 pelo médico norte-americano Henry Turner. Sendo uma alteração 

cromossômica mais comum, porém, apresenta uma incidência de apenas 1 em 

2.500 a 3.000 meninas nascidas vivas levando em conta a elevada frequência de 

abortos espontâneos. No Brasil, segundo dados do IBGE, há cerca de 16.000 

mulheres afetadas pela ST.A característica mais comum apresentada na ST é a 

baixa estatura em mulheres, mais o retardo no crescimento intra-uterino, velocidade 

de crescimento normal nos primeiros anos de vida, progressiva desaceleração do 

crescimento na infância tardia e ausência da fase de crescimento rápido da 

puberdade (LARANJEIRAS, 2000). Além de apresentarem hipogonadismo, 

hipergonadotrofico, infertilidade e o não desenvolvimento de características sexuais 

secundarias. Possuindo ainda, desenvolvimento de anomalias cardiovasculares, 

vertebrais e renais, hipotireoidismo, intolerância a glicose.  

 

Objetivos 

Descrever as características apresentada pela paciente com duplo diagnóstico 

(Síndrome de Turner e Síndrome de Patau). 

 

Metodologia 

Transcorreu uma avaliação de um único caso do sexo feminino, com 

idade de 15 anos, possuindo duplo diagnostico das síndromes de Patau e Turner, 

possuindo fenótipo predominante da Síndrome de Turner, apesar de possuir as duas 

síndromes. 

Realizou se uma busca de dados para a descrição de caso em 

laudos e prontuário médico. Além disso, uma busca bibliográfica de artigos 

acadêmicos em base de dados como Scielo, Medline, Pubmed, Cochrane foi 

realizada e ainda busca em livros relacionados a área.  



Para avaliação motora da paciente foi utilizada a escala de Medida 

da Função Motora Grossa (GMFM) e para avaliação de equilíbrio a escala de 

equilíbrio de BERG. Estas escalas foram aplicadas junto a uma fisioterapeuta 

responsável. 

A escala GMFM é composta por 88 itens agrupados direcionados da 

seguinte maneira: deitado e rolando= 17 itens, sentado= 20 itens, engatinhando e 

ajoelhado= 14 itens, de pé= 13 itens,andando, correndo e pulando= 24 itens. 

Já a escala de equilíbrio de BERG para avaliação de equilíbrio 

permite uma pontuação máxima de 56 pontos, para um baixo risco de queda a 

pontuação será entre 41 a 56, médio risco de queda 21 a 40 e elevado risco de 

queda 0 a 20. 

 

Desenvolvimento e Resultados 

Durante a aplicação da BERG a paciente possuía um baixo risco 

para queda, pois apresentou um total de 48 pontos na escala de equilíbrio de BERG 

e na escala GMFM implicou com dificuldade para realizar as tarefas das dimensões 

D e E que a leva a realizar tarefas em pé, andando, correndo e pulando.  

Pode-se observar na escala de equilíbrio apenas dificuldade para o 

equilíbrio nos componentes rotacionais e provas estacionarias, como podemos 

observar na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Escala Equilíbrio de BERG 

Grupo de tarefas Pontuação 

Máxima 

Total 

encontrado 

Base de sustentação 12 12 

Componentes Rotacionais 8 4 

Alcance Funcional 8 8 

Provas Estacionárias 12 8 

Transferências 16 16 

Escore total 56 48 



 

Na GMFM foi observada maiores dificuldades na Dimensão D, que 

consiste em realizar tarefas em pé e na Dimensão E que consiste em andar, correr e 

pular, esses achados são demonstrados na Tabela 2. 

 

 Tabela2. Escala GMFM 

 Escore por dimensão Escore total 

Dimensões DA DB DC DD DE  

PT 49 60 42 32 55 238 

% 96,08 100 100 82,05 76,39 90,9 

Legenda: GMFM: Escala Medida da Função Motora Grossa; DA: dimensão A; DB: dimensão B; DC: Dimensão 

C; DD:dimensão D; DE: dimensão E; PT: pontuação total 

 

Paciente tem 15 anos segundo laudos médicos apresenta algumas 

características da síndrome de Turner mais não da trissomia do cromossomo 13 

como: dificuldade escolar, baixa estatura, hipotireoidismo, perda auditiva, distúrbios 

de comportamento e astigmatismo que segundo Ligia Zuppi C.Suzigan et al são 

características da síndrome de Turner. Quando a perca de equilíbrio principalmente 

na postura ortostática apresentada pela paciente não foi encontrado estudos feitos 

anteriormente. Em relação ao desenvolvimento neuromotor, o maior atraso foi em 

relação aquisição da marcha, que foi adquirida aos 20 meses, contudo aos 9 meses 

foi necessária a realização de uma cirurgia de correção de uma assimetria crânio 

facial (craniostenose), o que provavelmente possa ter contribuido para o atraso das 

aquisições motoras como a marcha, segundo relatos dos pais. 

 No gráfico 1 é possível observar o desenvolvimento neuromotor da 

paciente. Os marcos das fases de desenvolvimento motor que mais chamam a 

atenção é a aparição do sorrir e a sustentação da cabeça por volta dos 4 meses; aos 

6 meses passou a sentar com apoio e aos 8 meses sem apoio. A aquisição do 

engatinhar somente foi adquirida por volta dos 10 meses. Os dados encontrados 

aproximam-se da margem de normalidade, somente a aquisição da marcha que foi 

aos 20 meses, quando a margem de normalidade esta por volta dos 12 meses, 



havendo assim um atraso significativo para essa habilidade. Todas essas 

informações foram colidas com os pais. 

 

 Gráfico 1. Etapas do Desenvolvimento Neuromotor. 

 

 

Conclusão 

As maiores dificuldades encontradas para a paciente foi na para a 

realização de tarefas na postura ortostática de forma dinâmica, principalmente 

quando em apoio unipodal vista pela aplicação da GMFM. Assim as síndromes, 

mesmo que em associação, apresentou-se com menor gravidade neste caso. 

Sugerimos maiores estudos, com uma maior casuística, podendo assim haver uma 

comparação entre casos.  
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