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Introducao: A Síndrome de Patau ou Trissomia do Cromossomo 13 é uma doença genética que se caracteriza por inúmeras
malformações fetais envolvendo sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema urogenital, entre outros. É considerada uma
doença rara, cuja incidência é de 1:6000 nascidos vivos

Objetivos: Analisar os artigos publicados no Brasil relacionados a fisioterapia nas crianças com Síndrome de Patau.

Método: Revisão sistemática através de artigos científicos indexados nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs e PubMed, publicados
no período entre 2007 e 2017. A busca de artigos científicos foi realizada no período de 17 de janeiro de 2018 a 25 de janeiro de 2018,
nas bases de dados Scielo, Lilacs e PubMed. Utilizaram-se os seguintes descritores: síndrome de Patau e fisioterapia, restringindo a
busca aos artigos publicados entre os anos de 2007 a 2017. Foram excluídos artigos repetidos e nos idiomas espanhol e inglês.

Resultados: Foram encontrados 18 artigos, porém apenas 4 foram utilizados para a elaboração desta revisão. A trissomia do
cromossomo 13, ao contrário da trissomia do cromossomo 18, apresenta malformações mais evidentes ao exame físico, que constituem
padrão característico de múltiplas anomalias congênitas. Pacientes com síndrome de Patau apresentam maior frequência de mães com
idade ≥35 anos (37,5%), multíparas (92,6%), parto vaginal (77%), prematuridade (34,6%), peso ao nascer <2500g (33,3%) e escore de
Apgar ≤7 no 1º (75%) e 5º minuto (42,9%). Cerca de metade dos pacientes (53%) morrem no primeiro mês de vida.

Conclusão: Mesmo sendo reconhecida há 58 anos atrás, a síndrome de Patau é uma alteração genética que necessita de mais estudos
brasileiros em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor."
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