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Introdução. A Síndrome de Edwards, também conhecida como trissomia do 18, é um distúrbio autossômico cara-
cterizado pela presença de um cromossomo 18 extra. A trissomia pode ser completa, parcial ou em mosaico, acome-
tendo, em média, um a cada 3600 a 8500 nascidos vivos, com predominância no sexo feminino. A fisioterapia, apesar 
de poucos estudos relatarem, apresenta importância fundamental para a redução da sintomatologia e melhoria da 
qualidade de vida do paciente, inclusive com a utilização de terapias alternativas, como o PediaSuit™. No entanto, 
o alto custo e surgimento recente comprometem a utilização desta ferramenta no Brasil. Além disso, alguns estudos 
relatam não ser possível determinar os benefícios concretos da aplicação do protocolo. A realização desta pesquisa é, 
portanto, de extrema importância para verificar os desfechos da utilização do PediaSuit™ no tratamento da Síndrome 
de Edwards. Objetivo. Analisar os efeitos da utilização de um programa de tratamento baseado no protocolo Pedia-
Suit™ no tratamento de criança com Síndrome de Edwards. Método. Participou do estudo apenas uma criança, do 
sexo feminino, com idade de 5 anos e diagnóstico clínico de Síndrome de Edwards. O protocolo foi realizado durante 
cinco dias na semana por uma semana, sendo a criança avaliada através da GMFM-66 antes e após a intervenção e 
oito meses após o término do tratamento. As atividades duraram, em média, três horas, com primeira hora destinada à 
realização de alongamentos e aquecimentos e as horas subsequentes à aplicação do Protocolo PediaSuit™ sendo re-
alizado fortalecimento muscular isolado na “Gaiola de Macaco” e transições posturais na “Gaiola de Aranha”. A pesqui-
sa foi aprovada no Comitê de Ética e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 47532715.9.0000.5546). 
Foi realizada análise descritiva dos dados para os resultados obtidos na aplicação da GMFM-66. Resultados. 
Foram observadas melhoras em 5 dos 17 itens avaliados na dimensão A da GMFM-66. Quando observado valor 
percentual da dimensão, houve aumento de 12% entre AV1 e AV2, 14% entre AV1 e AV3 e 2% ao comparar AV2 e 
AV3. Conclusão. A pesquisa mostra efeitos benéficos do protocolo proposto para uma criança com Síndrome de 
Edwards. No entanto, não é possível sugerir o PediaSuit™ como ferramenta de tratamento, sendo necessária a reali-
zação de novos estudos com fidedignidade ao protocolo e amostra maior, que possibilitem analisar os desfechos de 
programas de terapia neuromotora intensiva associada a Suits em indivíduos com Síndrome de Edwards.

Descritores: Trissomia; Trajes Gravitacionais; Fisioterapia. 

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


