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Introducao: A Síndrome de Möbius caracteriza-se por uma paresia ou paralisia congênita, que pode ser unilateral ou bilateral do VI e
VII nervos cranianos. (BARBOSA; NOGUEIRA; GIACHETI, 2005). A síndrome é descrita como uma doença rara e não progressiva,
de acordo com Cordovil (2015).

Objetivos: Os objetivos foram verificar quais são as alterações neurofuncionais da síndrome de Möbius em um paciente que frequenta a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Concórdia-SC; pesquisar os possíveis fatores etiológicos e averiguar a
existência de patologias associadas.

Método: O trabalho caracteriza-se por um estudo de caso de pesquisa exploratória e qualitativa.Os instrumentos utilizados para a coleta
de dados foram uma ficha de avaliação fisioterapêutica adequada para o caso em estudo, escalas validadas internacionalmente como o
GMFM e o GMFCS, além do prontuário da instituição APAE e entrevista com os pais do paciente.Foi realizado a apresentação do
projeto a instituição onde a pesquisa foi realizada e após a autorização o projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da
Universidade do Contestado e anexado na plataforma Brasil.Após isso, foi entrado em contato com a família do participante do estudo.
Os resultados foram analisados e comparados com os resultados de pesquisas similares disponíveis na internet em diversas bases de
dados, com os termos Síndrome de Möbius, Sequência de Möbius, misoprostol e paralisia facial congênita, em português, inglês e
espanhol dos anos de 2001 a 2017.

Resultados: Observa-se que o grau de comprometimento do paciente é relevante, apresentando uma gama de alterações concordantes
com as da literatura e outras sinais clínicos. Além das alterações da patologia, o caso estudado apresenta outras características como
acometimentos de outros nervos cranianos, consideráveis alterações de tônus muscular, postura e movimento, cardiopatia congênita por
persistência de comunicação interatrial e interventricular do tipo acianótica de Shunt da esquerda para a direita e ventriculomegalia como
patologias associadas e sequelas da prematuridade extrema, que implicam no seu desenvolvimento neuropsicomotor e na sua aquisição de
atividades motoras funcionais independentes.

Conclusão: Pôde-se perceber que são escassos e pouco atualizados os estudos sobre a patologia, dificultando a comparação dos
resultados, se tivéssemos a possibilidade de nos depararmos com maior número de casos em estudos, seria possível ter conhecimento de
outras anormalidades não relacionadas anteriormente, possibilitando esclarecimentos de aspectos etiopatogênicos da síndrome."
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