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Introducao: As síndromes congênitas podem comprometer múltiplos sistemas, alterando o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM).
O ambiente, o tempo e as intervenções de uma internação podem agravar o quadro, acentuando atrasos no DNPM. Portanto, a
estimulação precoce neonatal é uma estratégia para minimizar danos e favorecer o desenvolvimento desses recém-nascidos (RN) de
risco.

Objetivos: Verificar os efeitos da estimulação sensóriomotora neonatal sobre o desenvolvimento motor e o risco para danos
neurológicos em uma RN com cariótipo 46 XX e duplicação de segmento do braço curto do cromossomo 1 (1p22.3p22.1), com fatores
de risco associados.

Método: Trata-se do relato de um caso de RN com síndrome genética, prematuridade tardia (36semanas6/7), baixo peso (2220g),
disfunção fonodeglutatória, estrabismo ocular direito (bobbling ocular), gastrostomia e fundoplicatura (aos 2meses24dias);
submandilectomia e ligadura do ducto Stinsen bilateral (aos 3meses15dias). Além dos atendimentos fisioterapêuticos respiratórios
diários, foram realizadas estimulações sensório-motoras pelo menos quatro vezes por semana, com duração de trinta minutos
aproximadamente, na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.
Estimulações tátil, visual, auditiva, proprioceptiva, vestibular, dos marcos motores e coordenações relativas à idade, foram realizadas
durante a internação. Os pais, raramente presentes, participavam. A equipe interprofissional que a atendia, era composta por médicos,
enfermeiras, fonoaudiólogas, farmacêuticas, nutricionistas e assistentes sociais. Foram avaliados a integridade do sistema nervoso, e do
DNPM pelo exame neurológico, pelo Genreal Movimente Assessment (GMA) e pela Alberta Infant Motor Scale (AIMS), antes e após o
período de intervenção, que durou 4meses.

Resultados: Avaliação inicial (IGC: 42sem4/7): 1) Reflexos de Moro, marcha, positivo de apoio e colocação plantar presentes, procura e
liberação de vias aéreas diminuídos, hipotonia, ausência de controle cervical, mãos preferencialmente fechadas, diminuição da
movimentação do hemicorpo esquerdo, reação sem seguimento de estímulos visuais e auditivos, nistagmo severo; 2) GMA: repertório
pobre nos writhing movements; 3) AIMS: 10%. Avaliação final (IGC: 3m14d): 1) melhor controle cervical (elevação em decúbito ventral
e sentada); coordenação mão-olho e mão-boca; junção das mãos; movimentação simétrica, seguimento de estímulos visuais e auditivos
em todas direções; redução dos nistagmos, 2) GMA: Fidgety movements ausentes; 3) AIMS: 5%.

Conclusão: Observou-se melhora da função sensório-motora, evidenciada pela simetria na movimentação voluntária, na coordenação
manual e nas respostas a estímulos, apesar do GMA e a AIMS revelarem riscos para o neurodesenvolvimento. Possivelmente, a
estimulação sensório-motora foi benéfica para a RN, minimizando o impacto dos fatores biológicos e ambientais para o DNPM."
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