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Introducao: A Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) é uma doença genética causada por anomalia do cromossomo 16, de incidência
rara, com a proporção de 1:125.000 nascidos vivos. As características físicas incluem baixa estatura, polegares largos, anomalias
craniofaciais, estrabismo, alterações morfológicas dos dentes, cardiopatias, complicações respiratórias, déficit mental e atraso no
desenvolvimento.

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor e funcionalidade de um jovem com Síndrome de Rubinstein-Taybi.

Método: Trata-se de um estudo de caso de um jovem com Síndrome de Rubinstein-Taybi, utilizando os seguintes instrumentos de
avaliação: Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) e a Escala de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI). A coleta de dados foi
realizada na residência do paciente, durante dois dias. Aprovada pelo Comitê de ética e pesquisa (CEP) com o número do parecer:
2.538.549.

Resultados: Jovem do sexo masculino, com 14 anos, 120 cm de altura, pesando 19,4 Kg, Segundo a EDM, o paciente apresentou atraso
no desenvolvimento motor, uma vez que a idade motora global foi compatível com uma criança de 1 ano e 5 meses. Quanto ao
questionário de funcionalidade, o escore contínuo de PEDI sugeriu que, em habilidades funcionais e na assistência do cuidador, ambos
estão abaixo do esperado, com média de 46,32 pontos e de 50,53 pontos respectivamente, visto que a pontuação máxima é de 100.
Chama a atenção que, para função social, demonstrou maior grau de dificuldade e dependência.

Conclusão: Crianças com essa síndrome rara apresentam déficit no desenvolvimento neuropsicomotor e funcional. Os resultados podem
orientar os profissionais da equipe multidisciplinar, sobretudo o fisioterapeuta, em quais estratégias precisam ser trabalhadas com a
criança para que esta alcance maior funcionalidade."
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