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Resumo 

A síndrome de Prader Willi (SPW) é uma doença genética parental decorrente da 

ausência da expressão gênica na região proximal do braço longo do cromossomo 15 

(11.2q-13q). Suas características são hipotonia neonatal, hiperfagia, obesidade, 

hipogonadismo, deficiência intelectual (DI), deficiência de GH, hipoatividade e atraso 

no desenvolvimento motor. Programas de Treinamento (PT) físico diário demonstraram 

aumento da massa magra (MM) e redução da massa gorda (MG) na SPW. Porém, não 

foram observados PT com carga periodicamente aumentada. Estudos tem demonstrado 

o efeito PT físicos de curta duração sobre a MM, o padrão da marcha e sobre a 

estratégia postural. Porém, nenhum PT físico foi construído individualmente e forneceu 

uma sobrecarga progressiva ao longo do período de acompanhamento. O objetivo do 

presente estudo é avaliar os efeitos do PT sobre indicadores de aptidão física em duas 

crianças com SPW. Este trabalho trata de um estudo descritivo de seguimento de 2 

casos de crianças com SPW (CA com 11 anos e CB com 14 anos) que foram avaliadas, 

submetidas a um PT de 12 semanas e foram reavaliadas no final do período. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos de avaliação para avaliação de indicadores de 

aptidão física: anamnese; avaliação do nível de aptidão física (PRODOWN); avaliação 

antropométrica complementar; avaliação de composição corporal (DEXA) e 

questionário do nível de atividade física (QNAF). O PT foi adaptado para a população 

específica alvo desse trabalho (crianças com SPW) de modo que os participantes 

tivessem um aumento da carga de treinamento ao longo da execução do PT. Foi 

possível verificar ao final desse estudo efeitos positivos da introdução de um PT físico 

para crianças com SPW. Houve melhora em vários indicadores de aptidão física como 

redução de peso em CA e aumento da atividade física espontânea em CB, além disso, 

após 12 semanas e 10 semanas de treinamento, CA e CB, respectivamente, 

apresentaram melhor em quase todos os testes da bateria de avaliação PRODOWN. 

Palavras-chave: Síndrome de Prader Willi, Composição Corporal, Aptidão Física, 

Atividade física, Programa de Treinamento. 

 

  



 
 

Abstract 

Prader Willi syndrome (PWS) is a genetic disorder resulting from the absence of 

parental gene expression in the proximal region of the long arm of chromosome 15 

(13q-11.2q). It is characterized by neonatal hypotonia, hyperphagia, obesity, 

hypogonadism, intellectual disability (ID), deficiency in GH, underactive and delayed 

motor development. Daily physical training programs (TP) showed an increase in lean 

body mass (LBM) and reduction of fat body mass (FBM) in PWS. However, it was not 

observed TP with overload. Studies have demonstrated the positive effect of short 

physical TP on LBM, the gait pattern and the postural strategy. However, no physical 

TP was built individually and provided a progressive overload throughout the 

monitoring period. The aim of this study is to evaluate the effects of PT on indicators of 

physical fitness in two children with PWS. This study is a descriptive follow-up study 

of 2 cases of children with PWS (CA with 11 years old and CB 14 with years old) who 

were evaluated, subjected to one TP lasting 12 weeks and were reassessed at the end of 

period. We used the following assessment tools for the evaluation of physical fitness 

indicators: anamnesis, assessment of the physical fitness level (PRODOWN); 

anthropometric complementary assessment; body composition assessment (DEXA) and 

physical level activity questionnaire (FLAQ). The PT was adapted for the specific 

population of this study (children with PWS) so that the participants had a progressive 

increase in training load during the PT execution. It was possible to verify the end of 

this study the positive effects of the physical training program for children with PWS. 

There was improvement in several indicators of physical fitness and weight reduction in 

CA and increased spontaneous physical activity in CB. Furthermore, after 12 weeks and 

10 weeks of training, CA and CB, respectively, increased almost all test of assessment 

battery of PRODOWN. 

Keywords: Prader Willi Syndrome, Body Composition, Physical Fitness, Physical 

Activity, Training Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

A síndrome de Prader Willi (SPW) é uma doença genética parental decorrente 

da falta da expressão génica na região proximal do braço longo do cromossomo 15 

(11.2q-13q), decorrente em aproximadamente 70% dos casos de uma deleção paterna, 

em aproximadamente 25% dos casos de dissomia uniparental materna e em 

aproximadamente 5% dos casos por uma mutação ou por uma microdeleção no centro 

do imprinting (BUTLER et al., 2007). A incidência na síndrome é de 1: 22.000 

nativivos e a prevalência é de 1: 52.000. A taxa de mortalidade é de 3% ao ano, 

chegando a 7% naqueles acima de 30 anos de idade (WHITTINGTON et al., 2001). 

Suas principais características, e que servem de base para o diagnóstico clínico 

são: letargia perinatal, severa hipotonia neonatal, desenvolvimento motor atrasado, 

baixo nível de atividade física diária, deficiência intelectual de leve a moderada, 

dificuldade de alimentação, características faciais peculiares, hipogonadismo 

hipotalâmico, hiperfagia, birra, comportamento explosivo, compulsivo obsessivo, 

opositor, argumentativo, teimoso, distúrbios do sono (apneia), baixa estatura, mãos e 

pés proporcionalmente pequenos, hipopigmentação, estrabismo, saliva viscosa, cutucar 

a pele, escoliose, cifose, diminuição do reflexo de vômito, deficiência na produção de 

hormônio do crescimento (GH) e osteopenia (CASSIDY; DRISCOLL, 2009; HOLM et 

al., 1993; WHITTINGTON et al., 2001). 

Com base no diagnóstico clínico é solicitado o teste citogenético para 

confirmação da síndrome. Os principais testes utilizados são o Hibridização in Situ 

Fluorescente (FISH), a Reação em Cadeia de Polimerase (RCP) (HOLM et al., 1993) ou 

ainda através da Análise de Metilação do DNA, único teste capaz de identificar as 3 

classes moleculares da síndrome (CASSIDY; DRISCOLL, 2009). 

A SPW apresenta composição corporal anormal, que é atribuída não só ao 

comportamento hiperfágico, mas também, à deficiência ou insensibilidade central ao 

GH (VAN MIL et al., 2001, BEKX et al., 2003, CARREL et al., 1999). Por isso, a 

principal estratégia de intervenção na SPW se dá através do tratamento de reposição de 

GH (BURMAN et al., 2001). Seus principais efeitos são a melhora a relação 

peso/altura, do desenvolvimento psicomotor e do desempenho motor em crianças 

(CARREL et al., 1999, 2010, EIHOLZER; WHITMAN, 2004; FESTEN et al., 2008; 

SIEMENSMA et al., 2012). A reposição de GH também aumenta a massa livre de 
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gordura (MLG), diminui à porcentagem gordura corporal (GC) e melhora o desempenho 

motor em adultos (HÖYBYE et al., 2002; WHITMAN et al., 2002). 

O quadro clínico da SPW é complexo e exige a intervenção de uma equipe 

interdisciplinar para que se atinjam todas as dimensões da SPW (CASSIDY; 

DRISCOLL, 2009; GOLDSTONE et al., 2008). Dentre as muitas abordagens 

intervencionais, a atividade física (AF) tem papel importante ao estimular o 

desenvolvimento psicomotor e as habilidades motoras, além de contribuir para o 

aumento da resistência cardiorrespiratória e músculo esquelético, sendo assim, parte 

importante de programas de manutenção de peso e de melhora das condições de saúde 

na síndrome (REUS et al., 2012). 

Estudo realizado por Eiholzer e colaboradores (2003), avaliou a capacidade 

física dos flexores e extensores do tornozelo, e seu efeito no nível de atividade física 

espontânea de crianças e adolescentes com SPW. Durante três dias a quantidade de 

deslocamento horizontal foi monitorada através de um pedômetro e um questionário de 

nível de atividade física (QNAF) foi preenchido. Os participantes foram submetidos a 

um programa de treinamento (PT) diário (3 séries de 15 repetições com 1 minuto de 

intervalo), cuja tarefa consistia em realizar a máxima flexão e extensão do tornozelo 

utilizando apenas o peso corporal. Os resultados mostraram uma melhora significativa 

na capacidade muscular e aumento na atividade física espontânea, quando comparados 

ao grupo controle, após 6 meses de intervenção. 

Utilizando-se da mesma metodologia de estudo supracitado e uma 

Absortometria de Dupla Emissor de Raio X (DEXA), Schlumpf e colaboradores (2006) 

avaliaram o efeito de um Programa de Treinamento (PT) mais elaborado no nível de 

atividade física espontânea e na composição corporal de 11 crianças com SPW em idade 

pré-púberes. O PT diário tinha duração de aproximadamente 10 minutos e foi realizado 

durante 6 meses. Os resultados, expressos em score de desvio padrão (SDP), também 

apontaram uma melhora significativa no nível de atividade física espontânea e aumento 

na massa muscular magra (MM). 

Neste contexto, percebe-se a importante contribuição da AF para a síndrome, 

prevenindo e controlando inúmeras morbidades associadas à sua principal causa de 

mortalidade, a obesidade. Desse modo, a literatura tem demonstrado que a melhora no 

nível de aptidão física e no seu status de independência e autonomia para a realização de 

atividades diárias sejam a chave para a melhora da qualidade de vida na SPW 
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(MARQUES, 2008). Portanto esse trabalho tem por objetivo elaborar, implementar e 

avaliar os resultados um programa de treinamento físico em duas crianças com SPW. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A Síndrome de Prader Willi 

 

A síndrome de Prader Willi (SPW) é a causa genética mais comum de grave 

obesidade infantil que está associada a uma anomalia genética parental da região 

proximal do braço longo do cromossomo 15 (11.2q-13q), que pode ser causada por 

Deleção Paterna, Dissomia Uniparental Materna e ou por Mutação ou Microdeleção no 

Centro do Imprinting (BUTLER et al., 2007). 

Compreende-se por deleção paterna a perda de material genético do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) e que ocorre na fase da meiose na gametogênese. O 

resultando desta deleção será a formação de uma prole que terá da expressão gênica 

deste locus perdida. Na dissomia uniparental materna ocorre a ausência completa do 

cromossomo de origem paterna, sendo que os dois cromossomos são provenientes da 

mãe. A terceira causa da SPW e mais rara; é a falhar no centro do imprinting. O centro 

do imprinting controla a ativação ou o silenciamento de um locus genômico específico. 

O imprinting ocorre durante a gametogênese, antes da fertilização, mancando alguns 

genes como provenientes da mãe ou do pai. O silenciamento equivocado de uma região 

que deveria estar ativada, como no cromossomo 15 paterno no locus 11.2q-13q, resulta 

na ausência da expressão génica daquela região, culminando na SPW (NUSSBAUM; 

MCINNES; WILLARD, 2008). 

A região 11.2-q13 do cromossomo 15, é um importante locus que contém genes 

codificadores de proteínas como o MKRN3, MAGEL2, NECDIN e o SNURF-SNRPN, 

e um conjunto de genes snoRNA. 

Recente estudo em modelo animal conduzido por Zhang e colaboradores (2012), 

identificou correlação entre expressão do gene snoRNA snord116, nas células 

hipotalâmicas, e o comportamento hiperfagico. O hipotálamo é uma importante área 

controladora da homeostase energética e do comportamento alimentar. Este achado 

corrobora o encontrado por Holsen e colaboradores (2006), que avaliaram o mecanismo 

neuronal do comportamento hiperfágico na SPW através de ressonância magnética 

funcional, mostrando alterações significativas nas regiões límbicas e paralímbicas após 

exposição a imagens de comida e após refeição, quando comparado a sujeitos saudáveis. 

Entretanto, a exata função de cada um destes genes e sua relação com o fenótipo na 

SPW ainda precisa ser melhor compreendida (CASSIDY; DRISCOLL, 2009). 
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O diagnóstico na SPW desenvolvido a partir do encontro de experts da síndrome 

é baseado nos achados clínicos e nas alterações fenotípicas ao longo dos anos. Para o 

Critério de Diagnóstico Clínico, foram elaboradas 3 categorias, o Critério Maior, o 

Critério Menor e de Suporte. Na identificação de uma característica pertencente ao 

critério Maior, o sujeito receberá 1 ponto, no Critério Menor receberá meio ponto e no 

de Suporte, não recebe pontuação, mas ele servirá de dado complementar no 

fechamento do diagnóstico. Em função da variabilidade do quadro clínico, ficou 

estabelecido que o sistema de pontuação se ajustaria com idade. Para crianças de 0 a 3 

anos, 5 pontos são necessários para o fechamento do diagnóstico. Para aqueles entre 3 

anos até a idade adulta, é necessário alcançar 8 pontos (HOLM et al., 1993). 

Para o diagnóstico citogenético a técnica mais comum utilizada é o FISH 

(Hibridização in Situ Fluorescente) que examina a presença ou ausência de uma 

sequencia particular de DNA ou para avaliar o número ou a organização de um 

cromossomo ou de uma região cromossômica (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 

2008). 

A taxa de incidência na síndrome é de 1:15.000 à 1:30.000 nascimentos e a taxa 

de prevalência é de 1:17.000 à 1:77.000. A variabilidade dos dados reportados é 

atribuída há uma perda amostral, decorrente da dificuldade de diagnóstico precoce, pela 

alta mortalidade neonatal e pelo desconhecimento da síndrome por alguns profissionais 

da saúde, que atribuem à deficiência intelectual algumas das características fenotípicas 

da síndrome (EHARA et al., 1995; BURD et al., 1990; WHITTINGTON et al., 2001). 

A taxa de mortalidade na SPW é de 3% ao ano, chegando a 7% para aqueles 

acima de 30 anos de idade (WHITTINGTON et al., 2001). As causas de mortalidade em 

bebês e crianças com SPW são atribuídas a problemas respiratórios, alteração da 

temperatura corporal de origem desconhecida e mal súbito. Em adultos ela é fortemente 

associada à obesidade e suas comorbidades (EINFELD et al., 2006; VOGELS et al., 

2004). 

As comorbidades associadas à obesidade são a diabetes mellitus II, 

arteriosclerose, hiperlipidemia, hipertensão arterial e ulcerações. Fraturas também são 

comuns na SPW, provavelmente decorrentes da hipotonia (CIVARDI et al., 2004) e de 

alterações no centro de gravidade em função do excesso de peso e pelas alterações na 

coluna vertebral, como escoliose e cifose, muito comuns na síndrome (BUTLER, 

2011a; BUTLER et al., 2011b, 2002; THEODORO; TALEBIZADEH; BUTLER, 

2006). 
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Decorrente de um severo desequilíbrio energético, a obesidade, de etiologia 

sindrómica, afeta a maioria dos sujeitos com SPW, o que tem sido alvo de investigação 

nas diferentes áreas da ciência, como genética (BUTLER, 2011a; ZHANG et al., 2012), 

fisiologia (BEKX et al., 2003; BUTLER et al., 2007), endocrinologia (CARREL et al., 

2004, 2010; EIHOLZER et al., 1998; MYERS et al., 2000, 2007; WHITMAN et al., 

2002) e atividade física (AFIFI; ZELLWEGER, 1969; EIHOLZER et al., 2010; 

SCHLUMPF et al., 2006).  

O comportamento hiperfágico, apontado como um dos responsáveis pela 

obesidade pode ser atribuído a uma desregulação hipotalâmica a dois importantes 

peptídeos, a Grelina e a Leptina (HAQQ et al., 2008). A Grelina é sintetizada pelas 

células Gr no trato gastrointestinal, e uma das suas funções é estimular células 

orexígenas, responsáveis pela transcrição de um importante neuropeptídio relacionado 

com a sensação de apetite, o Neuropeptídio Y (NYY).  Já a Leptina é sintetizada 

principalmente pela adipócito e sua principal função é inibir a transcrição do NYY e 

estimulação de transcrição de neuropeptídios anorexígenos, como o α melanócito, 

desencadeando a sensação de saciedade (ROMERO; ZANESCO, 2006). 

Na SPW os níveis séricos de Grelina e Leptina encontram-se elevados quando 

comparados a sujeitos saudáveis. Duas hipóteses para esta alteração seriam a 

insensibilidade dos receptores da Leptina ou uma deficiência no transporte na barreira 

hematoencefálica. Sem a informação do status nutricional positivo fornecido pela 

leptina, a grelina continua sendo expressa para estimular a ingestão energética. Os 

níveis séricos de leptina são condizentes com o percentual de gordura corporal (HAQQ 

et al., 2003, 2008). 

A SPW é caracterizada por duas fases nutricionais distintas. A dificuldade de 

alimentação no período neonatal e a hiperfagia que se inicia aproximadamente a partir 

do trigésimo sexto mês de vida (EIHOLZER et al., 2003; HOLSEN et al., 2006). Miller 

e colaboradores (2011) a fim de compreender melhor o comportamento nutricional da 

síndrome estudaram sua relação com possíveis alterações metabólicas. O resultado do 

estudo descreveu sete fases do desenvolvimento nutricional do nascimento até a vida 

adulta na SPW, sendo assim descritas: FASE 0 (intrauterina): diminuído movimento 

fetal; FASE 1A (nascimento até 9 meses): hipotonia com dificuldade de comer; fase 

FASE 1B (9 à 25): meses, sem dificuldade de comer com curva de crescimento 

apropriado; FASE 2A (2,1 à 4,5 anos): ganho de peso sem alteração no interesse por 

comida; FASE 2B (4,5 à 8 anos): ganho de peso com aumento no interesse por comida; 
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FASE 3 (8 à adulto): hiperfagia com raro sentimento de saciedade; FASE 4 (adulto): 

não há aumento da hiperfagia e o sujeito pode sentir-se saciado. O tratamento com GH 

não interferiu no início de cada uma das fases. Dado interessante do estudo foi 

identificar o aumento de peso sem o aumento pelo interesse por comida na FASE 2A, 

que pode ser explicado por uma diminuição do gasto energético em repouso (GER) 

nesta fase. 

A massa muscular (MM) também desenvolve importante papel na regulação 

energética, sendo um dos principais responsáveis pelo gasto energético, tanto em 

repouso quanto em atividade. Muitos estudos correlacionam à composição corporal 

anormal na SPW, com massa gorda (MG) aumentada e massa muscular (MM) 

diminuída, com o reduzido GER quando comparados a sujeitos saudáveis (VAN MIL; 

WESTERTERP; GERVER; et al., 2000; VAN MIL et al., 2001; VAN MIL; 

WESTERTERP; KESTER; et al., 2000). 

Ao correlacionar o GER e Gasto Energético em Atividade (GEat) à quantidade 

de MM, Butler e colaboradores (2007) não encontraram diferença significativa entre os 

grupos SPW e controle. Este achado mostra que a anomalia genética, desencadeadora da 

síndrome, não se estende à célula muscular, corroborando a hipótese de que as 

anomalias observadas na estrutura (AFIFI; ZELLWEGER, 1969) e na distribuição dos 

tipos de fibras musculares (ARGOV et al., 1984), estão associados à hipoatividade. 

Edouard e colaboradores (2012) ao avaliarem a função muscular na produção de 

força e ao correlacioná-la com o comprimento ósseo e o conteúdo mineral ósseo (CMO) 

também não encontraram diferença significativa entre os grupos SPW e controle. 

Os problemas de comportamento são outro traço característico na SPW 

(VERDINE et al., 2008). Sinnema e colaboradores (2011) em recente estudo 

investigaram os problemas comportamentais e sua possível relação com idade, subtipo 

sindrômico (deleção e dissomia uniparental materna - DUM) e IMC. Foi encontrada 

diferença significativa no entre os grupos Deleção e DUM, sendo que este último 

apresenta valores mais elevados de problemas de comportamento chegando à psicose. 

Também foi encontrada diferença quanto à incidência de problemas de comportamento 

entre aqueles com IMC < 25 kg/m
2
, daqueles com IMC > 25 < 30 kg/m

2
. A progressão 

da idade também foi relacionada com aumento de problemas comportamentais. 

Mesquita e colaboradores (2010) ao estudarem o efeito do controle alimentar no 

comportamento na SPW, observaram associação positiva deste, com problemas de 

desempenho, problemas sociais, comportamento agressivo e comportamento de quebra 
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de regra. Ou seja, a introdução de restrições alimentares pode ampliar a expressão de 

problemas de comportamento. 

As implicações dos problemas de comportamento afetam profundamente a 

estrutura familiar. Lanfranchi e Vianello (2012) ao estudarem quatro síndromes 

genéticas, Síndrome de Down, Síndrome do X-Frágil, Síndrome de Prader Willi e 

Síndrome de Willians, constataram que a Síndrome de Prader Willi e X-Frágil são as 

que geram maior nível de estresse familiar, sendo as mães as mais afetadas sentindo 

suas vidas ser dominadas pelos filhos. 

O perfil neuropsicológico na avaliação dos processos cognitivos foi estudado por 

Dykens e colaboradores (1992) através da bateria de testes de Kaufman e os resultados 

mostraram deficiência no processamento sequencial e alguns resultados positivos na 

realização de tarefas acadêmicas como ler e escrever. Não foi encontrada correlação 

entre a massa corporal e nível de inteligência. 

 

2.2. Aptidão Física e Desempenho Motor 

 

Não existe um conceito único que defina a Aptidão Física (APF), mas, os pontos 

pelos quais todas as definições convergem, trata a APF como um conjunto de 

capacidades físicas que possibilitam a realização de atividades diárias com destreza, 

com o mínimo de fadiga e que estão intimamente ligadas à manutenção da saúde e à 

prevenção de inúmeras doenças (CASPERSEN; CHRISTENSON, 1985; GUEDES et 

al., 2001). 

Outro aspecto comum entre os conceitos de APF são suas duas variantes quanto 

às formas de abordagem, sendo uma a Aptidão Física Relacionada à Saúde (APFRS) e a 

Aptidão Física Relacionada ao Desempenho Motor (APFDM) (MARQUES, 2008). A 

APFRS trata da manutenção e ou aquisição de níveis adequados de valências físicas que 

possibilitam a realização de tarefas diárias com o mínimo de fadiga, minimizando o 

risco de desenvolvimento de doenças associadas à hipoativadade e na perspectiva de 

uma vida longa e autônoma. A APFDM inclui os componentes relacionados a tarefas 

diárias e à manutenção da saúde, mas também, elementos para o melhor desempenho 

nas práticas esportivas (MARQUES, 2008; NAHAS, 2006). Caspersen e colaboradores 

(1985), apresentam um glossário com os componentes da APFRS, sendo eles: 

Resistência Cardiorrespiratória, Resistência Muscular, Força Muscular, Composição 

Corporal e Flexibilidade. 
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Estudos recentes demonstram que níveis mais altos de AF, mensurado através de 

acelerômetro, estão correlacionados positivamente à diminuição de riscos de 

desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas (EKELUND et al., 2012; STEELE 

et al., 2008). Além disso, Moreira e colaboradores (2011) enfatizam a importância na 

realização de AF para manutenção e/ou melhoria das valências físicas relativas à 

APFRS. A partir desta afirmação, duas perguntas podem ser formuladas. Qual o nível 

de APFRS é necessário para manutenção ou promoção da saúde? E, qual o nível de AF 

uma pessoa deve realizar diariamente para alcançar os níveis satisfatórios de APFRS? 

Para determinar o nível de APFRS, a American Alliance For Health, Physical 

Education and Recreation and Dance - AAHPERD (AAHPERD, 1980) e o Cooper 

Institute of Aerobics Research (AAHPERD, 1988), desenvolveram dois testes, o 

Fittnessgram e Best Physical, respectivamente. Suas principais características são o 

baixo custo operacional, a facilidade de execução, a realização de pesquisas numa 

perspectiva epidemiológica, além da possibilidade de elaboração de critérios de 

referencia. 

Construídos por pesquisadores americanos a partir de inúmeros estudos 

laboratoriais, os testes fornecem informações importante, para professores de educação 

física e pais quanto ao nível de APFRS de crianças e jovens, possibilitando o 

direcionamento de práticas interventivas específicas a cada indivíduo (PLOWMAN et 

al., 2006). 

Apesar da relevância dos instrumentos e dos critérios de referencia da APFRS 

por eles estabelecidos, em função da variabilidade étnica, social e cultural no mundo, 

Guedes (1994) recomenda cautela na reprodução dos testes e na interpretação dos dados 

em outros contextos que não aqueles onde os protocolos de avaliação e os critérios de 

referencia foram desenvolvidos. Assim, esforços, vêm sendo direcionados para o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação e de critérios de referencia para a 

população Brasileira (GUEDES, 2002). 

Pensando na realidade Brasileira, Gaya (2002) desenvolveu uma bateria de testes 

que possibilita o delineamento do perfil somatomotor da população de crianças e 

jovens, chamado Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR). Destinado a jovens entre 7 e 16 

anos, o teste possibilitou a construção indicadores da saúde física para este grupo e 

serviu também para o desenvolvimento de políticas públicas na área da educação física 

e esporte no País (GAYA, 2002). 
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Quanto a AF a ser praticada, os resultados alcançados nos testes servem como 

base para o delineamento das estratégias e práticas de intervenção física mais adequadas 

para um indivíduo e/ou uma população realizar, a fim de que se alcancem valores 

referência condizentes com a boa saúde. A AF também está relacionada com da 

diminuição de fatores de risco relacionados à saúde em pessoas com deficiência 

intelectual (ROBERTSON et al., 2000). Recente estudo de revisão da literatura 

conduzido por Bartlo e Klein (2011), aponta para a importância da AF para pessoas com 

deficiência intelectual na melhora das habilidades e capacidades físicas, e destaque que 

tais pesquisas ultrapassem as barreiras da academia e se concretizem na efetivação de 

PT físico específicos para essa população. 

A literatura científica disponibiliza alguns instrumentos para avaliar a habilidades 

motoras de crianças e jovens com algumas deficiências, como o Teste de Bruininks-

Oseretsky de Proficiência Motora, Escala de Purdue de levantamento do Nível 

Perceptivo Motor, Teste de Comprometimento Motor, Escalas Motoras do 

Desenvolvimento de Peabody e outros (UMPHRED, 1994). 

Em 1993 o Departamento de Educação dos Estados Unidos, reuniu 

pesquisadores para iniciar um projeto de construção de critério de referencia para 

crianças e jovens com necessidades especiais. O teste mais utilizado para avaliar 

crianças e jovens com necessidades especiais é o teste BROCKPORT de aptidão física 

relacionada à saúde (TBAPFRS). O TBAPFRS é composto com 27 testes, que de 

acordo com a variável a ser estudada, podem ser selecionados e utilizados numa 

população específica, como lesionados medulares, deficientes intelectuais, pessoas com 

paralisia cerebral, cegos, pessoas com síndromes congênitas e amputados (WINNICK; 

SHORT, 2001). 

No Brasil, com base no projeto PROESP BR (GAYA, 2002), Marques (2008) 

criou o projeto PRODOWN, cujo objeto é estabelecer um critério de referencia da 

APFRS para crianças e jovens com Síndrome de Down (SD). A SD é uma anomalia 

genética resultado da trissomia do cromossomo 21, é o mais bem conhecido distúrbio 

cromossômico e a mais frequente causa de deficiência intelectual, atingindo 1 de 800 

nascimentos vivos (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 2008). 
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2.3. Desempenho Motor na Síndrome de Prader Willi 

 

O desempenho motor em bebês e crianças com a SPW tem sido alvo de 

profícuos estudos. Festen e colaboradores (2007) avaliaram o desempenho motor 

através do teste de Bayley Scale of Infants Development-II (BSID-II) Versão Alemã. O 

BSID-II possui dois campos de pontos: desenvolvimento mental (meses) e 

desenvolvimento motor (meses). A escala mental consiste de itens relacionados a 

processos de informação visual e auditiva, desenvolvimento da linguagem, memória, 

coordenação visomotora, imitação e resolução de problemas.  A escala motora avalia a 

habilidade motora fina e grossa. Foram avaliados 22 sujeitos com SPW (15 meninos e 7 

meninas; ± 1,8 anos; ± 16,1 kg/m
2
). Como não foi possível utilizar o score padronizado 

para avaliar o desenvolvimento psicomotor, porque normalmente, os bebês com SPW 

pontuam abaixo do mínimo esperado para a idade, principalmente no subscore de 

desenvolvimento motor. Assim, os resultados foram expressos como: a idade de 

desenvolvimento dividido pela idade cronológica, multiplicado por 100, que reflete a 

porcentagem do desenvolvimento esperado para aquela idade. O resultado do teste 

demonstrou que o desenvolvimento mental médio alcançou 71,3% do esperado para a 

idade e o desenvolvimento motor médio alcançou 55,2% do esperado para a média. 

Outro estudo que avaliou o desempenho motor em bebês e crianças com SPW 

utilizando o BSID-II foi conduzido por Festen e colaboradores (2008). Quarenta e três 

sujeitos participaram do estudo (24 meninos e 19 meninas; 2,0 anos; ± 16,3 kg/m
2
) e a 

análise demonstrou que o desenvolvimento mental alcançou 71,6% e o desenvolvimento 

motor era 56,8% do esperado para a idade (p < 0,001). Observou-se também que o 

desempenho na avaliação de desenvolvimento mental foi significativamente maior que 

o desenvolvimento motor (p < 0,001). 

Eiholzer e colaboradores (2008) também avaliaram o desempenho motor de 

bebês com SPW através de um estudo retrospectivo longitudinal utilizando o teste 

Griffith. Este teste classifica as crianças com base no seu Coeficiente de 

Desenvolvimento (CD) e são expressos em porcentagem das referências médias 

relacionadas à idade. São avaliados: CD Global; CDA - Escala de Locomoção; CDB - 

Desenvolvimento Personalidade Social; CDC – Articulação Ouvir e Falar; CDD - 

Desenvolvimento Visomotor e; CDE - Desenvolvimento Cognitivo. Todos os testes 

continham 24 itens, com exceção do CDA que continha 22 itens. Vinte e seis sujeitos 

participaram do estudo e a idade média dos sujeitos era de aproximadamente 1 ano. 
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O estudo mostrou que o CD Global, alcançou aproximadamente 60% dos 

valores referenciais; CDA 37%; CDB 70%; CDC 55%; CDD 81% e; CDE 63,5%. 

Outro achado do estudo foi que crianças entre 1,3 e 2,3 anos de idade apresentam 

significativa melhora no desempenho cognitivo e motor e que este resultado seria 

dependente diretamente da idade, não sendo afetados por agentes externos, como o 

tratamento com GH. 

Jovens e adultos com a SPW sempre eram tidos como fisicamente inativos, 

porém, não havia estudos que avaliassem empiricamente está afirmação. Assim, 

Nardella e colaboradores (1983) avaliaram 12 sujeitos com SPW (10 homens e 2 

mulheres com idades de 11 a 22 anos) e 13 sujeitos saudáveis como grupo controle - 

CG (8 homens e 5 mulheres com idades de 11 a 15 anos) que participaram de um 

programa de acampamento de verão. O objetivo foi averiguar se os sujeitos com SPW 

eram realmente inativos ou se havia uma variação no alcance de atividade física como 

há em sujeitos não sindrômicos. Os sujeitos permaneceram no acampamento por 1 ou 2 

semanas (o tempo de permanência foi definido pelos pais ou cuidadores dos sujeitos) e 

participaram das atividades programadas no acampamento. A ingestão alimentar de 

todos os sujeitos foi à mesma (1000 kcal/dia) e para mensurar a quantidade de atividade 

diária, foram utilizados o pedômetro e um actometro. O pedômetro converte impulsos 

de movimento em distância (em km) e o Actometro é um relógio de pulso modificado 

que registra e fornece informação sobre a atividade a partir do acionamento direto da 

oscilação do peso das mãos, o resultado é lido em minutos, horas e dias e permite 

mensurar objetivamente a atividade com um mínimo de distúrbio para o padrão de 

atividade normal. 

Os resultados mostraram que há grande variabilidade no nível de atividade de 

recreação entre pessoas com a SPW, não diferindo significativa do grupo controle. O 

estudo sugere que cada sujeito seja avaliado individualmente e que fatores como a 

escoliose, que são frequentes em pessoas com SPW, podem interferir no nível de 

atividade diário. 

Para contribuir com as discussões a cerca da atividade física na SPW Eiholzer e 

colaboradores (2003) avaliaram diretamente o nível de atividade física e a capacidade 

física de crianças e adolescentes através da utilização de um pedômetro, de um 

questionário de avaliação física (BOUCHARD et al., 1983) e um teste de repetição 

máxima dos extensores e flexores da articulação do tornozelo. Dezessete crianças e 

adolescentes com SPW foram inscritas para o estudo (SPW 8 homens e 9 mulheres; ± 



28 
 

10,5 anos) e 18 sujeitos saudáveis, formados por irmãos e primos (GC 10 homens e 8 

mulheres; ± 11,1 anos) participaram do estudo. Durante 3 dias os dados foram coletados 

através do pedômetro e do preenchimento do questionário. Duas coletas aconteceram 

durante a semana e 1 coleta foi realizada no final de semana. O teste de capacidade 

física consistia na realização máxima de repetições da extensão e flexão da articulação 

do tornozelo, estando à porção medial anterior dos pés sob uma plataforma. Os 

resultados mostraram diferença significativa em todas as variáveis estudadas. Durante o 

período de avaliação o grupo SPW deslocou-se 11,1 km e o GC 24,6 km (p < 0,05) e o 

total de repetições alcançado no grupo SPW foi de 22,7, para 57,3 do GC (p < 0,05). 

A SPW apresenta um número elevado de casos de fraturas, decorrentes de 

quedas. Para melhor compreender as estratégicas fisiológicas do equilíbrio na SPW, e 

fornecer uma linha de base para futuras pesquisas e práticas de intervenção mais 

adequadas, Capodaglio e colaboradores (2011b) conduziram um estudo com 14 sujeitos 

com SPW (8 mulheres e 6 homens; IMC 41,29 ± 7,33 kg/m
2
, 32,86 ± 4,42 anos) e dois 

grupos controle, 44 sujeitos Obesos (GO) IMC ≥  30 kg/m
2
 e 20 sujeitos Saudáveis 

(GC) IMC ≤ 25 kg/m
2
. A tarefa consistia em permanecer 60 segundos sob uma 

plataforma de força acoplada a um sistema de vídeo. Dados como Alcance de 

deslocamento do Centro de Pressão Antero/Posterior, Médio/Lateral, Velocidade média 

de deslocamento do Centro de Pressão entre os eixos Antero/Posterior e Médio Lateral, 

Raiz Quadrada Média da série temporal do Centro de Pressão e a Área de Confidencia 

Elíptica foram coletados e comparados entre os grupos. Os resultados demonstraram 

que SPW não apresenta estratégia postural fisiológica, diferindo tanto do GO quanto do 

grupo GC (p < 0,05). 

 Cimolin e colaboradores (2011a), pensando em ampliar o conhecimento a cerca 

da estratégia postural da SPW comparou-a com a Síndrome de Down (SD). A SD, 

decorrente da trissomia do cromossomo 21, apresenta muitas características fenotípicas 

similares à SPW. Como a SD é fonte de muitas pesquisas, a comparação entre as duas 

poderia proporcionar a base para práticas interventivas em comum. Doze sujeitos com a 

SPW (SPW 5 homens e 7 mulheres; 25,7 ± 6,1 anos; IMC: 41.6 ± 6,4 kg/m
2
), 19 

sujeitos com a SD (SD 10 homens e 9 mulheres; 29,1 ± 8,5 anos; IMC: 36,7 ± 5,9 

kg/m
2
) e 20 sujeitos saudáveis (GC 10 homens e 10 mulheres; 31,4 ± 9,6 anos; IMC: 

22,8 ± 3,6 kg/m
2
) participaram do estudo. Seguindo o mesmo design experimental do 

estudo Capodaglio e colaboradores (2011b), foi observado que apenas o alcance do 

deslocamento antero/posterior diferiu significativa entre as síndromes (p < 0,05) e que 
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ambas diferem significativamente do GC (p < 0,05). Hipotonia e fraqueza muscular são 

apontadas como as principais responsáveis pela alteração nas estratégias posturais das 

síndromes, (tanto SD quanto SPW) e que o treinamento de força específico minimizaria 

os riscos de queda e melhoraria a qualidade de vida destes sujeitos. 

 Dada a complexidade da SPW, Cimolin e colaboradores (2011b), conduziram 

outro experimento avaliando a influencia da visão na estratégia postural na SPW.  

Quatorze sujeitos com SPW (SPW 6 homens e 8 mulheres; 32,86 ± 4,42 anos; IMC: 

41,9 ± 7,33kg/m
2
), 44 sujeitos Obesos (GO 22 homens e 22 mulheres; 34,2 ± 10,7 anos; 

IMC: 40,6 ± 4,6 kg/m
2
) e 20 sujeitos Saudáveis (GC 10 homens e 10 mulheres; 30,5 ± 

5,3 anos; IMC: 21,6 ± 1,6 kg/m
2
) participaram do estudo. O desenho experimental foi o 

mesmo, porém foi realizado por duas vezes. Uma vez com a condição dos olhos abertos 

(OA) e noutra com os olhos fechados (OF). Como já era esperado, o grupo SPW 

apresentou maior instabilidade postural comparado com o GO e o GC (p < 0,05). 

Porém, curiosamente, sobre as condições de OA e OF o grupo SPW não apresentou 

qualquer alteração em todas as variáveis estudadas. Os GO e do GC que apresentaram 

diferenças em algumas das variáveis analisadas, como já era esperado. Assim, criou-se a 

hipótese de que sujeitos com SPW, talvez façam menor uso do sistema sensorial visual 

para a manutenção da postura.  

 Vismara e colaboradores (2007), avaliaram o padrão de marcha em adultos com 

SPW. Dezenove sujeitos com a síndrome (SPW - 11 homens e 8 mulheres,18-40 anos, 

IMC: 29,3-50,3 kg/m
2
); 14 sujeitos Obesos (GO – 5 homens e 9 mulheres, 18-40 anos, 

IMC: 34,3-45,2 kg/m
2
) e; 20 sujeitos Saudáveis (GC – 10 homens e 10 mulheres, 21-41 

anos, IMC: 19,3-25,4 kg/m
2
), participaram do estudo. Os parâmetros tempo-espaciais; 

cadência (passos/minuto
-1

), cadência (% ciclo da marcha), tempo em um apoio (%ciclo 

da marcha), velocidade normalizada (s
-1

), diferiram significativamente entre o GO e GC 

(p < 0,002), sendo mais acentuado entre o grupo SPW e GC (p < 0,0001). Os 

parâmetros cinemáticos também diferiram significativamente, do grupo SPW para o GO 

e GC (p < 0,0001), com exceção do alcance de rotação do quadril (medido em graus); e 

entre GO e GC apresentou diferença significativa apenas na progressão da passada 

(medido em graus) (p < 0,002). 

Os parâmetros cinemáticos (pico de movimento flexão plantar N s Kg
-1

, pico de 

força gerada no tornozelo W s Kg
-1

 m
-1

; e alcance do movimento das principais 

articulações envolvidas no movimento, quadril e joelho), também diferiram do grupo 

SPW para o GO e GC (p < 0,01). Assim, foram atribuídos à progressão da obesidade na 
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vida adulta, a hipotonia, os pés pequenos e outros problemas ortopédicos, as principais 

causas do padrão de marcha anormal na SPW. 

 Outro estudo que avaliou o padrão de locomoção da síndrome, realizado por 

Cimolin e colaboradores (2010), comparam-na com outra síndrome genética conhecida 

por algumas de suas similaridades fenotípicas, como a deficiência intelectual, a 

hipotonia muscular e a obesidade, a Síndrome de Down. Dezenove sujeitos com SPW 

(SPW - 11 homens e 8 mulheres; 25,7 ± 6,1 anos, IMC: 41,37 ± 6,0 kg/m
2
); 21 sujeitos 

com SD (SD – 12 homens e 9 mulheres; 25,7 ± 6,1 anos; IMC: 37,2 ± 5,8 kg/m
2
) e; 20 

sujeitos saudáveis (GC - 10 homens e 10 mulheres; 33,4 ± 9,6 anos; IMC: 22,8 ± 3,2 

kg/m
2
), participaram do estudo. O estudo revelou que ambas as síndromes apresentam 

um padrão anormal de marcha e que elas são distintas entre si. Quase todos os 

parâmetros espaciais e temporais da SPW: fase de apoio (%); cumprimento da passada a 

frente; cadência (passo/minuto) e; velocidade (1
-s
) e os parâmetros cinemáticos: Pelve 

(medido em graus); articulação do quadril (medido em graus); articulação do joelho; 

articulação do tornozelo (medido em graus); diferiram significativamente do GC e SD 

(p < 0,05). Porém, a SPW apresentou valores de estabilidade mais próximos do GC. A 

análise cinética demonstrou que ambas as síndromes apresentam reduzida capacidade 

propulsora no final da fase de apoio, decorrente, em hipótese, à fraqueza muscular 

(tríceps surral) característico na síndrome. 

 Cimolin e colaboradores (2011c) voltaram a investigar o padrão de marcha na 

SPW, porém comparando-a com outra síndrome genética caracterizada pela hipotonia e 

pela frouxidão ligamentar, a Síndrome de Ehlers Danlos (SED). Dezenove sujeitos com 

SPW (SPW - 11 homens e 8 mulheres; 25,7 ± 6,1 anos, IMC: 41,37 ± 6,0 kg/m
2
); 20 

sujeitos com SD (SD – 2 homens e 18 mulheres; 33,2 ± 13,8 anos; IMC: 22,8 ± 5,8 

kg/m
2
) e; 20 sujeitos saudáveis (GC - 10 homens e 10 mulheres; 33,4 ± 9,6 anos; IMC: 

22,8 ± 3,2 kg/m
2
). O método de avaliação foi similar a seu estudo anterior (CIMOLIN et 

al., 2010). Os resultados mostram que SPW comparada com a SED, apresentam 

diferenças significativas em quase todas as variáveis têmporo-espaciais, cinemáticas, e 

cinéticas mensuradas (p < 0,001) e a SPW diferindo significativamente também do GC 

(p < 0,001). Apesar das similaridades fenotípicas motoras entre as síndromes estudadas, 

as estratégias fisiológicas adotadas pelas síndromes diferem entre si, exigindo o 

desenvolvimento de estratégicas interventivas específicas a cada uma delas. 

 Sendo a força muscular um componente importante para a marcha, Vismara e 

colaboradores, (2010), voltaram a se debruçar sobre o tema, porém, acrescentando em 
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sua pesquisa a análise da força dos extensores e flexores do joelho e do tornozelo, 

através do uso de um dinamômetro isocinético. Foi avaliado também o efeito de um PT 

na força muscular e no seu padrão de marcha na SPW, porém, os resultados do PT serão 

apresentados no capitulo que tratará sobre treinamento. Assim, 11 sujeitos com SPW 

(SPW; 33,8 ± 4,3 anos, IMC: 43,3 ± 5,9 kg/m
2
) e; 21 sujeitos saudáveis (GC; 28,4 ± 7,8 

anos; IMC: 21,6 ± 2,7 kg/m
2
) foram inscritos para participar do estudo. A força 

muscular dos flexores e extensores do joelho e do tornozelo foi mensurada em ambas as 

pernas. A avaliação da força dos flexores e extensores da articulação do joelho foi 

realizada  em  velocidades angulares fixas em: 60°, 180° e 240°; e do tornozelo em: 

60°s
-1

 e 120°s
-1

. Cada sujeito realizou 5 contrações máximas e tiveram 1 minuto de 

intervalo entre cada teste. Como esperado, os sujeitos com SPW apresentaram diferença 

significativa em todos os parâmetros tempo espaciais e cinemáticos (p < 0.05). 

Apresentaram também reduzida força da musculatura dos flexores e extensores, tanto da 

articulação do joelho, quanto do tornozelo em todas as velocidades, e foi observado que 

a força diminuía com o aumento da velocidade. 

 Outro estudo que abordou a força muscular na SPW foi conduzido por 

Capodaglio e colaboradores (2009), que objetivou avaliar se a capacidade muscular 

seria relacionada à massa corporal. Assim, seis sujeitos com SPW (SPW 27,2 anos; 

IMC: 45,8 kg/m
2
), sujeitos obesos 20 (GO 29,1 anos; IMC: 38,1 kg/m

2
) e, sujeitos 

saudáveis (GC 31,1 anos; IMC: 21,0 kg/m
2
), foram avaliados quanto à força dos 

flexores e extensores do joelho, através do dinamômetro isocinético sob as mesmas 

condições do estudo supracitado. Os resultados mostraram diferença significativa entre 

o grupo SPW, o GO e o GC (p < 0,05), em todas as velocidades, sendo que o grupo 

SPW apresentou os menores valores. Quando os valores foram corridos pela massa 

corporal, o SPW também apresentou os menores valores, diferindo significativamente 

(p < 0,0001) dos demais grupos. Os resultados deste estudo apontam para fatores, que 

não a obesidade, como responsáveis pelo aparente prejuízo na resposta neuromotora. 

Hárkonarson e colaboradores (1995) avaliaram a força muscular na SPW, porém 

sendo esta relacionada com a função respiratória. Participaram do estudo 18 homens 

(17,9 anos ± 10.2 anos) e 17 mulheres (23.5 anos ± 13 anos) e foram testados quanto ao 

volume pulmonar e força muscular pulmonar. Os resultados mostram que o volume 

expiratório forçado, capacidade vital forçada e força muscular pulmonar apresentaram-

se diminuídas. Somente a capacidade pulmonar total mostrou-se normal. Estes 

resultados foram atribuídos à hipotonia muscular e fraqueza dos músculos torácicos. 
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 Davies e Joughin (1993) investigaram o Gasto Energético Total (GET) o 

energético total e a atividade física em um pequeno coorte de crianças e adolescentes 

com SPW. Dez sujeitos (5 meninos e 5 meninas; ± 11,65 anos; % gordura ± 43,0) e 60 

crianças e adolescentes jovens (± 12,56 anomeninos; % gordura ± 23,8) participaram do 

estudo. O nível de atividade física foi calculado como o GET dividido pela Taxa 

Metabólica em Repouso (TMR). GET foi mensurada usando a técnica da água 

duplamente marcada, TMB foi mensurado usando um calorímetro indireto de circuito 

aberto portátil, o Nível de Atividade Física (NAF) foi calculado dividindo o GET por 

TMB e composição corporal foi mensurada via total de água corporal. Os resultados 

demonstraram que, após ajustado pela idade, massa livre de gordura e sexo, pela análise 

de múltipla regressão, GET foi reduzido comparado à TMB (p < 0,05) e não foi 

encontrada diferença significativa entre os grupos SPW e GC no GET. Após ajustar 

pela idade, o grupo SPW apresentava reduzido gasto energético relativo à atividade 

física quando comparado ao GC (p < 0,05). Utilizou-se como explicação que a ausência 

de significância entre a TMB e o GET se deve pela reduzido número amostral da SPW. 

Para melhor compreender a relação entre composição corporal, taxa metabólica 

e nível de atividade física, Butler e colaboradores (2007) desenharam um experimento 

que avaliou o Gasto Energético (GE), Gasto Energético em Repouso (GER), Gasto 

Energético em Atividade (GEATV), Gasto Energético Total (GET), Nível de Atividade 

Física (NAF), e Trabalho Mecânico (TM). Para tal, foi utilizado o DEXA (Absormetria 

de Dupla Emissão de Raio X), uma Câmara Respiratória de Quarto Inteiro (CRQI) e 

uma Plataforma de Força (PF). A integração dos equipamentos CRQI e PF forma o 

Sistema de Avaliação de Gasto Energético (SAGE). Quarenta e oito sujeitos com SPW 

(SPW 21 homens – 27 mulheres; 23,8 ± 9 anos; 34,9 ± 9 kg/m
2
) e 24 sujeitos obesos 

não sindrômicos (GC 9 homens – 15 mulheres; 27 ± 13; 41 ± 8 kg/m
2
) participaram do 

estudo. Cada sujeito permaneceu durante 8 horas na SAGE. Composição corporal 

(cabeça, tronco, braços e pernas) foi avaliada através do DEXA. Para calcular o GER 

foi utilizado o Coeficiente Respiratório (CR) que é o resultado da diferença entre 

volume de CO2 pelo O2 consumido (VCO2/VO2). O TM é o resultado do total de 

deslocamento, capturado pela plataforma, dos sujeitos ao longo do período de 8 horas. 

A taxa de oxidação do carboidrato, proteína e gordura, foi calculada com base nos gases 

exalados e pela concentração de nitrogénio eliminado pela urina. Os resultados 

mostraram que comparados ao GC, o grupo SPW apresentou diminuída GER, GET e 

GEATV (p < 0,001). O TM também foi significativamente reduzido (p < 0,05), assim 
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como, o NAT (p < 0,001). O principal achado do estudo surge quando GET e GER são 

corridos pela MM dos dois grupos, não observando mais diferença entre si GET (p = 

0,543 e p = 0,372, respectivamente). A conclusão do estudo é que o GET é afetado pela 

composição corporal, atividade física e taxa metabólica e que o metabolismo do MM na 

SPW é semelhante ao do GC, senso assim normal. 

Os estudos do desempenho motor na SPW mostram profundo atraso em seu 

desenvolvimento motor, principalmente durante o período pós-natal até o segundo ano 

de vida aproximadamente, é resultado da severa hipotonia neonatal e da composição 

corporal anormal. Apesar da leve melhora após o segundo ano de vida, os sujeitos ainda 

apresentam valores abaixo da média populacional. A composição corporal anormal, a 

hipotonia e a frouxidão ligamentar fazem com que os sujeitos com a SPW adotem 

estratégias posturais e padrões de locomoção alterados, e que podem explicar o número 

elevado de quedas e fraturas. 

 Um dado importante do estudo do metabolismo na SPW mostra que apesar do 

GET e TMR ser inferior ao valor encontrados na média populacional, quando corridos 

pela MM, os resultados apresentam-se normais. O que demonstra o potencial fisiológico 

da SPW para práticas de intervenção física. 

 

2.4. Efeito do Tratamento de GH no Desempenho Motor na Síndrome de 

Prader Willi 

 

Uma das características marcantes da SPW é a deficiência de GH. Apesar de não 

ser encontrada em todos, os sujeitos com a síndrome parecem demonstrar uma 

insensibilidade à ação deste hormônio (CARREL et al., 2002). 

Sintetizado pela glândula pituitária anterior e liberado na corrente sanguínea, o 

GH atua estimulando a síntese de importantes fatores de crescimento, como o fator de 

crescimento semelhante a insulina (FCI-1), que por sua vez, estimulam a o crescimento 

de vários tecidos do corpo inclusive o tecido ósseo (CARREL; LEE; MOGUL, 2000). 

Os estudos da utilização do GH na SPW focam seu efeito na curva e na 

velocidade de crescimento de crianças e jovens, e na melhora do desempenho motor. 

Carrel e colaboradores (1999), Myers e colaboradores (2000) e Carrel e colaboradores 

(2004) avaliaram o efeito da terapia de GH por longo tempo e constataram inicialmente 

que todos os sujeitos apresentavam deficiência de GH (< 10 ng/mL) e a taxa de 

crescimento no período de linha de base era abaixo dos valores esperados. Após a 
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terapia a estatura aumentou, assim como a aumentou a velocidade crescimento. A massa 

corporal magra que era significativamente reduzida na linha de base aumentou 

significativamente após 12 e 24 meses. A DMO era normal em 95% dos sujeitos 

estudados. Após a terapia de GH, houve um aumento na DMO da cabeça do fêmur. O 

GER era significativamente menor no SPW comparado por sujeitos pareados por idade, 

sexo e área de superfície corporal. Não houve alteração no GER após a terapia de GH. 

O CR diminui significativa após a terapia (0,81 ± 0,07 para 0,77 ± 0,05; p < 0,0001). No 

teste de força muscular e agilidade, foi observada melhora significativa em todas as 

variáveis estudadas (p < 0,01) comparados à linha de base e ao GC após 12 meses de 

terapia. Força dos músculos respiratórios aumentou significativamente após 12 meses 

de terapia. 

A dosagem também foi alvo de estudo, Carrel e colaboradores (2002) 

conduziram um estudo observacional de longa duração (4 anos), em que 46 sujeitos 

tratados previamente, durante os 2 primeiros anos de observação, com GH (1 

mg/m
2
/dia), foram então divididos em 3 grupos, receberam a seguintes dosagens: 0,3 

mg/m
2
/dia (SPW1), 1,0 mg/m

2
/dia (SPW2) e 1,5 mg/m

2
/dia (SPW3) e foram 

acompanhados e avaliados por mais 2 anos. Os resultados mostram que o efeito 

metabólico das dosagens do grupo SPW2 e SPW3, nas variáveis: colesterol total, LDL, 

HDL, GER foram significativamente alteradas após terapia de GH. Taxa de crescimento 

foi mais alta para o grupo SPW3 (5,9 ± 3,1 cm; p < 0,05) comparada à linha de base. 

FCI-1 foi dose dependente, variando significativamente entre os grupos alcançando 

média de: SPW1, 368 ± 56 kU/L; SPW2, 555 ± 51 kU/L e, SPW3 636 ± 56 kU/L (p < 

0,05, entre os grupos). Na avaliação da composição corporal, a %MG também foi dose 

dependente: SPW1, 49 ± 5.0%; SPW2, 43,1 ± 8.6% e; SPW3, 39,1 ± 10.2% (p < 0,001 

entre os grupos). A massa corporal magra também foi dose dependente. Não foi 

observada alteração no grupo PSW1, 30,1 ± 7.2 kg para valores médios de linha de base 

em 28,9 ± 6,7 kg. Grupos SPW2 e SPW3 aumentaram significativamente para valores 

médios de 35,1 ± 7,1 kg e 34,9 ± 6,9 kg, respectivamente (p < 0,001). No GER houve 

uma tendência em aumentar nos grupos SPW1 e SPW2 (p = 0,058 e p = 0,05 

respectivamente). No grupo SPW3 houve aumento significativo na GER, de 29,0 ± 6,2 

kcal/m
2
 para 35,3 ± 5,9 kcal/m

2
 (p < 0,001). O CR permaneceu inalterado em todas as 

dosagens, com valores médios de 0,79 ± 0,4 indicando continua utilização de gordura 

como fonte de energia. Na avaliação de força e agilidade, não foi observada alteração 

em nenhuma das variáveis sob quaisquer condições de dosagem. 
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A idade para início da terapia de GH também foi estudada (CARREL et al., 

2004). Bebês e em crianças foram acompanhadas e a função motora, MLG, %MG e 

DMO foram avaliadas durante 18 meses. Vinte e nove bebês e crianças entre 4 e 37 

meses (média 15 ± 9 meses de idade) participaram do estudo. Em função do baixo score 

alcançado pelos sujeitos, os resultados são expressos como porcentagem dos valores 

desejados para idade. Os sujeitos foram estratificados por sexo e idade (4-18 meses e 

19-37 meses), divididos em grupo tratado (SPW, n = 15) e grupo não tratado (GC, n = 

14) e avaliado na linha de base e após 6 e 12 meses de terapia. Os resultados mostram 

alteração significativa na velocidade de crescimento, estatura, FCI-1 e massa muscular 

após 12 meses de terapia (p < 0,001). %MG estava acima dos valores de referencia para 

sujeitos saudáveis pareados por sexo e idade, assim como a massa corporal magra 

estava abaixo dos valores esperados (p < 0,05, para ambos). Após 12 meses de terapia 

MG diminuiu significativamente quando comparados ao GC que aumentou sua %MG 

(p < 0,001). Massa corporal magra aumentou significativamente após 12 meses de 

terapia quando comparado ao GC (p < 0,001). Gasto energético total aumentou 

significativamente comparado ao GC (663 ± 149 kcal/dia para 1025 ± 174 kcal/dia vs 

697 ± 124 kcal/dia para 945 ± 341 kcal/dia, respectivamente) (p< 0,05). No teste motor 

de mobilidade e estabilidade, não foi encontrada diferencia significativa entre o grupo 

SPW e o GC. Porém, quando o grupo SPW foi subdivido pela idade de início da terapia 

para a linha de base (< 18 meses e; > 18 meses) no teste de mobilidade, foi encontrada 

diferença significativa no subgrupo < 18 meses após 12 meses de terapia, quando 

comparado ao subgrupo > 18meses e ao GC (284 ± 105 e 206 ± 63, respectivamente; p 

< 0,05) e quando comparado após 6 meses e 12 meses de terapia  (160 ± 57 e 107 ± 52, 

subgrupo > 18 e GC, respectivamente; p < 0,05). 

O desempenho motor e o desenvolvimento cognitivo também foi algo de vários 

estudos (EIHOLZER et al., 2008; FESTEN et al., 2008; MYERS et al., 2007). Os 

estudos mostraram um profundo atraso no desenvolvimento motor, obrigando que os 

resultados fossem expressos como porcentagem dos valores esperados para a idade. 

Após terapia de GH houve melhora nas variáveis estudadas, porém, estando ainda 

abaixo dos valores referenciais para a população típica. 

Em adultos Gondoni e colaboradores (2008) investigaram o potencial efeito do 

tratamento de GH na melhora da capacidade física e sua relação com as mudanças na 

composição corporal em adultos com SPW. Assim, 12 sujeitos (7 homens e 5 mulheres; 

idade 26,4 anos, 19-33 anos; IMC ± 44,3 kg/m
2
) participaram do estudo. Após 12 meses 
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de terapia GHrh não houve alteração IMC e na relação cintura/quadril. MG reduziu 

significativamente (p < 0,02) e MLG aumento (p < 0,005).  No teste de capacidade 

física, expresso em MET (taxa de equivalência metabólica), houve aumento 

significativo (p < 0,001). Análise de correlação de Pearson relevou correlação direta 

entre concentração de FCI-1 (Fator de Crescimento Semelhante Insulina - 1) e MET (p 

= 0,047). Na Análise de Regressão Múltipla, o IMC emergiu fortemente como preditor 

do MET e pela duração do exercício (p = 0,001 e p = 0,015, respectivamente), enquanto 

que a MG predita independentemente cada variável após 12 meses de terapia (p = 0,027 

e p = 0,022). 

A terapia de GH tem demonstrado efeito positivo na composição corporal e no 

desenvolvimento motor em crianças e jovens, e na capacidade física em adultos. Porém 

apesar da terapia os valores alcançados pelos sujeitos ainda estão abaixo da população 

típica. Assim, é sugerido que sujeitos com a SPW participem de práticas de intervenção 

física para melhora da composição corporal, aumento da atividade física e aumento do 

gasto energético (CARREL et al., 2010). 

 

2.5. Efeito do Treinamento Físico no Desempenho Motor na Síndrome de 

Prader Willi  

 

Silverthron e Hornak (1993) estudaram o efeito de um programa de exercício 

aeróbio em Adultos com SPW na capacidade aeróbia e na composição corporal. Onze 

sujeitos participaram do estudo, 6 sujeitos participaram como grupo experimental (SPW 

4 homens e 2 mulheres; ± 25 anos, 18-32 anos; ± 53,81 kg, 50-58,8 kg) e 5 sujeitos 

participaram como grupo controle (GC 3 homens e 2 mulheres; ± 32,4 anos, 26-44 anos; 

± 76,76 kg, 46,4-66,7 kg). A composição corporal foi mensurada através do protocolo 

de Durnin e Womersley, para 4 pregas cutâneas; o Método Somatotipo Antropométrico 

de Carter-Heath foi utilizado para avaliação morfológica; a Taxa Cardíaca em Repouso 

foi mensurada antes do teste,  e o VO2max foi utilizado o teste de bicicleta ergométrica  

YMCA. A bateria de testes foi realizada antes do início do PT (PRE), após 3 meses 

(POST1) e após 6 meses (POST2). O PT consistia em caminhas 2 a 4 dias por semana, 

uma distância de 2,4 à 4,8 km chegando a 10 km no final do PT. Após o PT os sujeitos 

do grupo SPW apresentam diminuição do peso corporal (p < 0,016), diminuição na 

prega cutânea do bíceps braquial (p < 0,024). Não foi observada alteração e outras 

pregas cutâneas. Taxa cardíaca em Repouso diminuiu e VO2max aumentou 
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significativamente (p < 0,05). Foi observada também uma tendência na diminuição do 

peso corporal. Ao longo estudo, os sujeitos também foram submetidos há um controle 

alimentar que variou de acordo com as necessidades individuais, e que deve ter 

contribuído para a diminuição do peso e para mantê-los motivados para o PT, além dos 

constantes incentivos, a participação no programa acarretava em pontos que se 

convertiam em brindes, como cinemas, passeios e viagens. 

Assim, Eiholzer e colaboradores (2003), avaliaram crianças e adolescentes: 1. a 

capacidade física e o nível de atividade física espontânea; 2. Se um PT simples adaptado 

poderia melhorar a composição corporal local e alcançando os valores de sujeitos 

saudáveis e; 3. O efeito do PT no nível de atividade física espontânea e na capacidade 

física. Dezessete crianças e adolescentes (média 5,3 anos – alcance 3,4-7,2 anos) e 18 

crianças e adolescentes saudáveis foram inscritas para o estudo. O PT consistia em 3 

séries de 15 repetições, com 1 minuto de intervalo, na execução da máxima extensão 

dorsal e flexão do tornozelo, estando a parte medial-anterior dos com os pés apoiados 

sob uma plataforma.  A capacidade física foi definida como o número máximo de 

repetições que o sujeito conseguisse realizar, avaliado antes do PT e a AF foi mensurada 

através do registro dos deslocamentos feito por um pedômetro e pelo preenchimento de 

um questionário de atividade diária em crianças e adolescentes. Os sujeitos foram 

avaliados antes do início do programa (T0), após 3 meses (T3) e após 6 meses (T6). 

Nível de atividade física e capacidade física se mostraram reduzidos quando 

comparados ao GC. (p < 0,05). O nível de AF e capacidade física no grupo SPW, no 

período T3 aumentaram significativamente (p < 0,05) e assim permaneceu no período 

T6. Apesar do aumento, tanto nível de atividade física quanto a capacidade física 

permaneceram abaixo do GC (p < 0,05) em todos os períodos. Este estudo demonstrou 

não só potencial de adesão a um PT simples na SPW, mas, principalmente, o potencial 

fisiológico em responder positivamente ao estímulo. 

Como base nos achados supracitados, Schlumpf e colaboradores (2006) 

conduziram um estudo que avaliaram a viabilidade prática de um PT de longa duração 

na SPW, além de, avaliar se crianças com SPW podem ser motivadas a realizar um PT 

mais amplo e de longa duração em suas casas e se o aumento da MM e do nível de 

atividade física espontânea seria ainda significativo após 6 meses. Sete crianças com 

SPW participaram do estudo (SPW 5 meninos e 2 meninas; 8,9 ± 2,14 anos; PpA sdp 

2,21 ± 2,07 – PpA Peso pela Altura; sdp Score de Desvio Padrão) e 12 crianças com 

SPW participaram como GC (GC 7 meninos e 5 meninas; 8,78 ± 1,58 anos; PpA sdp 
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1,72 ± 1,73). NAF foi mensurado através dos dados fornecidos por um pedômetro e o 

preenchimento do questionário e composição corporal foi mensurado utilizando o 

DEXA. A ingestão calórica foi regulada e orientada a ser mantida durante o período de 

treinamento. O PT composta por 5 exercícios simples foi estabelecido por um 

fisioterapeuta experiente no trabalho com a SPW e foi aplicado diariamente pelos Pais 

ou Cuidadores, após serem instruídos quanto a execução. Os resultados da composição 

corporal mostraram aumento significativo na MM no grupo SPW (p < 0,05), mas não 

foi observa alteração na MG e no PpA. O NAF registrado pelo pedômetro mostrou leve 

aumento no grupo SPW, porém, o GC registrou severa queda, gerando assim diferença 

significativa entre os grupos após o período de treinamento. O score no questionário de 

AF mostrou uma tendência em aumentar (p = 0,08). Como o GC não mostrou alteração 

após o período de treinamento, o NAF, os grupos diferiram significativo entre si (p < 

0,05). O PT se mostrou viável e as crianças demonstraram aderência. O aumento de 

MM e a manutenção da MG sugerem mecanismos genéticos na regulação do tecido 

adiposo e ou na ineficiência na regulação da ingestão alimentar. 

Estudos demonstraram que a hipotonia, a frouxidão ligamentar e a obesidade, 

contribuem para o desenvolvimento de um padrão de marcha alterado na SPW 

(CIMOLIN et al., 2010; CIMOLIN; GALLI; VISMARA; GRUGNI; CAMEROTA; et 

al., 2011; VISMARA et al., 2007). Cientes da contribuição do exercício físico na MM e 

no NAT (EIHOLZER et al., 2003; SCHLUMPF et al., 2006), Vismara e colaboradores 

(2010) avaliaram o efeito de um mix de exercícios (PT) no padrão de marcha na SPW. 

Onze sujeitos com SPW (SPW 33,8 ± 4,3 anos; IMC: 43,3 ± 5,9 kg/m
2
) e 20 sujeitos 

saudáveis (GC 28,4 ± 7,8 anos; IMC: 21,6 ± 2,7 kg/m
2
) foram inscritos para participar 

deste estudo. Os sujeitos, durante sua estadia de 2 semanas no Hospital para check-up, 

foram orientados e supervisionados sobre o PT que foi realizado 4 vezes por semana. O 

estudo da marcha avaliou os parâmetros tempo espaciais, cinemáticas e cinéticas. As 

avaliações aconteceram na entrada do período de internação (PRE), após as 2 semanas 

de internação (POST1) e após 6 meses de treinamento realizados em suas respectivas 

casas (POST2). Para o período POST2, apenas 6 sujeitos com SPW participaram do PT 

e 5 não participaram, para servirem como controle (GC2) para o período POST2. Como 

já esperado, o grupo SPW demonstrou diferença significativa em quase todas as 

variáveis tempo-espaciais e cinemáticas analisadas (p < 0,05) no período PRE. 

Assim, Capodaglio e colaboradores (2011), investigaram o efeito de um mix de 

exercícios, parcialmente supervisionado, na estratégia fisiológica do equilíbrio na SPW. 
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11 sujeitos com SPW (33,8 ± 4.3 anos; IMC: 43.3 ± 5.9 kg/m
2
) e 20 sujeitos (GC) (IMC 

≤ 25 kg/m
2
) foram admitidos para o estudo. O grupo SPW durante sua permanência no 

de duas semanas no Hospital, participou de um programa de treinamento físico 

supervisionado e orientação nutricional. Após deixarem o hospital, 6 sujeitos com a 

síndrome continuaram o programa em suas casas (SPW1) e 5 sujeitos (SPW2) 

interromperam o programa. Os grupos foram reavaliados após 6 meses. Avaliação 

foram realizadas na admissão do programa (PRE), após duas semanas de treinamento 

(POST1) e após 6 meses (POST2). Os resultados mostraram diferença significativa em 

quase todos os parâmetros avaliados entre os Grupos SPW e o GC (p < 0,05), o que já 

era esperado. No período POST2, apenas na cadência das passadas foi observada 

diferençaa significativa entre os grupos SPW1 e SPW2 (p = 0,02). Os outros parâmetros 

tempo espaciais permaneceram inalterados. A análise cinemática demonstrou uma 

redução na Hiperextensão na fase média do apoio do joelho (p < 0,009) e na dorso 

flexão e flexão plantar melhoraram significativamente (p < 0,05). Não houve alteração 

nas demais variáveis. No grupo SPW2 houve uma redução na força do tornozelo na fase 

final de apoio no estudo cinético. Nenhuma outra alteração foi encontrada. O discreto 

grau de melhora demonstrado no estudo foi atribuído à baixa intensidade do treino 

proposto e outro importante achado foi o grau de aderência (90%) do PT de longa 

duração, demonstrando a viabilidade da intervenção física na SPW. 

 Práticas de intervenção multidisciplinar são constantemente citadas com sendo 

de fundamental importância no tratamento da SPW, dada a sua complexidade 

fenotípica. Estudo conduzido por Grolla e colaboradores (2011) relata a experiência de 

6 anos (2006-2011) de um Programa de Reabilitação Residencial, com abordagem 

multidisciplinar, promovendo encontros 4 vezes ao ano e com duração de 4 semanas (26 

dias). O estudo relata os casos de 49 sujeitos (28 homens e 21 mulheres; idade ± 23,7 

anos, 13-42 anos; IMC 38,7 kg/m
2
; intervenções ± 3,5, 1-20), admitidos na clínica e que 

participavam de atividade física, psicomotora e música terapia. O consumo calórico em 

cada uma das atividades foi estimado com base nos dados da United States Departament 

Agriculture (EUDA) e na American College & Sports Medicine (ACSM). Os sujeitos 

realizavam um total de 6,5 horas de atividade diária (caminhada, exercício com 

bicicleta, atividade psicomotora e músico terapia) e de ingestão energética, com base na 

dieta do Mediterrâneo, de aproximadamente 1.500 kcal. Os dados foram agrupados com 

base no número de participação dos encontros, na frequência com que elas aconteceram 

e por gênero. A análise estatística mostrou uma correlação positiva entre a perda de 
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peso e a duração do programa em ambos os sexos (p < 0,001). Pacientes com maior 

frequentemente tiveram maior perda de peso e as Mulheres perderam peso de forma 

mais lenta que os homens (p < 0,001). Os autores salientam que o protocolo de 

intervenção estabelecido ao longo dos anos para diminuição e ou controle de peso, na 

SPW baseia-se na AF. A adoção de uma ingestão energética aumentada durante o 

projeto, quando comparada há muitos estudos que focam em dietas hipocalóricas para a 

diminuição do peso, e em práticas psicomotoras e terapêuticas, possibilitou o 

prolongamento do projeto, de 3 para 4 semanas, e que ele tem sido chave no controle e 

na diminuição do peso, bem como, no controle das crises de comportamento nos 

pacientes. Outro dado importante é a diferença de velocidade da perda de peso entre 

homens e mulheres, que poderia ser explicada por uma diferença no total de MM entre 

os gêneros. 

O estudo de síndromes genéticas que tem múltiplas variações em esferas 

cognitiva, comportamental e física não pode ser compreendido apenas pela avaliação de 

cada um desses fatores de modo isolado. Assim, no caso da SPW, devem ser levados 

em consideração, no processo de avaliação e de verificação de eficácia de intervenções, 

além dos aspectos ligados ao controle dos prejuízos físicos (como controle de peso, 

melhora de índices metabólicos) e emocionais (redução de problemas de 

comportamento) também aspectos de funcionalidade. A funcionalidade pode ser 

compreendida como a complexa relação e interação entre as condições de saúde um 

indivíduo e a diversidade de fatores ambientais e culturais (OMS, 2003). 

É a qualidade do desempenho de uma pessoa na realização de tarefas cotidianas e 

que é modulada e influenciada pelas relações pessoais e culturais para qual a 

compreensão dos significados destas interações entre pessoa e ambiente são essenciais. 

Conhecer o grau de funcionalidade de uma pessoa é essencial para o diagnóstico, 

prognóstico e julgamento clínico que servirão de base para o tratamento e cuidados 

específicos a uma pessoa mesmo que ela possua uma incapacidade física, mental e/ou 

social (APARECIDA; DUARTE; ANDRADE, 2007). 

No caso específico desse projeto foram considerados indicadores de 

funcionalidade na avaliação da melhora do desempenho motor além dos indicadores 

biológicos e comportamentais. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar os efeitos de um programa de treinamento 

físico sobre indicadores de aptidão física em duas crianças com síndrome de Prader-

Willi. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a composição corporal das crianças; 

 Avaliar o nível de atividade física diário das crianças; 

 Avaliar a resistência muscular, flexibilidade, agilidade das crianças; 

 Desenvolver, aplicar e avaliar os efeitos de um programa de treinamento 

físico para crianças com SPW. 
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4. MÉTODO 

 

 

Este trabalho trata de um estudo descritivo de seguimento de 2 casos de crianças 

com SPW que foram avaliadas, submetidas a um PT (com duração de 10 e 12 semanas) 

e foram reavaliadas no final do período. O estudo tem caráter quantitativo, utilizando 

instrumentos e protocolos padronizados de avaliação (SAMPIERI, 2006). Portanto, por 

se tratar de dois estudos de caso, cada participante será o controle de si próprio. Os 

resultados das suas avaliações serão comparados antes e após o PT. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(CEP/UPM Nº 1432/04/2012).   

 

4.1. Caracterização dos Participantes e Delineamento do Estudo 

 

Participaram deste estudo duas crianças com diagnóstico citogenético positivo 

para a Síndrome de Prader Willi, sendo uma menina de 11 anos e um menino de 14. 

Toda a caracterização completa de cada caso será apresentada no item resultados, 

juntamente aos dados das avaliações. Os participantes foram localizados através da 

busca aos arquivos de pacientes do Instituto da Criança no Hospital das Clínicas de São 

Paulo, do Departamento de Genética da Universidade Estadual de São Paulo, e 

participantes de projetos de pesquisa do Programa de Pós Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da UPM e da indicação de Pais e/ou Cuidadores que ingressaram no 

estudo e que tiveram contato com outros Pais de crianças com a SPW em APAEs ou em 

outras instituições. 

Os pais e/ou cuidadores foram convidados para comparecerem à UPM para 

apresentação do estudo. Após apresentação e aval dos Pais e/ou Cuidadores, houve 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, e foram agendadas as 

avaliações iniciais e o início do PT. 

Os participantes foram submetidos a duas avaliações: uma na linha de base e 

outra após o PT. Foram avaliados quanto ao Nível de Atividade Física através da 

utilização do Pedômetro e Questionário, Avaliação de Composição Corporal – DEXA 

(THEODORO; TALEBIZADEH; BUTLER, 2006) e Teste PRODOWN de Aptidão 

Física (MARQUES, 2008), como será aprofundado no item instrumentos.  
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Durante a realização das avaliações iniciais, os pais e/ou cuidadores foram 

entrevistados utilizando-se um questionário semiestruturado (ANEXO 1) e receberam 

orientações de uma Psicóloga, quanto às estratégias de manejo de problemas de 

comportamento das crianças e, de uma Nutricionista quanto às práticas alimentares para 

o controle do peso. Psicóloga e Nutricionista são especialistas na SPW com titulação de 

Doutorado e Mestrado, respectivamente, pelo próprio programa de pós-graduação em 

distúrbios do desenvolvimento. 

O PT foi construído para ser realizado 3 (três) vezes por semana, durante 12 

semanas e as sessões de treinamento organizadas para ter a duração média de 60 

minutos. A cada encontro foi mensurada a resistência muscular através do teste de 

repetição máxima da dorso flexão do tornozelo de acordo com Eiholzer e colaboradores 

(2003).  

 

4.2. Instrumentos 

 

Foram utilizados diferentes instrumentos para avaliar indicadores de aptidão 

física de duas crianças com SPW. A tabela 1 resume os tipos de avaliações e seus 

respectivos instrumentos que serão detalhados a seguir. 
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Tabela 1: Tipos de avaliação e seus respectivos instrumentos utilizados na avaliação 

inicial e final dos participantes. 

 AVALIAÇÃO ÍNDICE/INSTRUMENTO 

Bateria de 

medidas e testes 

somatomotores  

 

PRODOWN 

 

Avaliação antropométrica 

Peso 

Estatura  

Envergadura 

Avaliação do índice de massa 

corporal (IMC) 

Avaliação do desempenho  

músculo-esquelético 

Teste de flexibilidade (com 

utilização do banco de wells)  

Teste de força de resistência 

abdominal 

Teste força explosiva de membros 

inferiores (salto horizontal) 

Teste de força explosiva de membros 

superiores (arremesso do 

medicineball) 

Teste de agilidade (teste do 

quadrado) 

Teste de velocidade de deslocamento 

(corrida de 20 metros) 

Avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória 

Teste de capacidade 

cardiorrespiratória (6 minutos) 

Bateria de 

Avaliação física 

complementar 

Avaliação do nível de atividade 

física 

Atividade física espontânea 

(Pedômetro) 

Questionário de nível de atividade 

física – QNAF (protocolo de 

atividades) 

Avaliação da composição corporal DEXA 

Avaliação antropométrica 

complementar 

Medidas de perímetro com uma fita 

métrica (abdómen, quadril, coxa 

medial e panturrilha) 

 

 

4.2.1. Bateria de medidas e testes somatomotores – PRODOWN 

 

O PRODOWN nasceu da perspectiva de trazer valores referenciais para crianças 

brasileiras em fase de desenvolvimento com Síndrome de Down (SD). O PRODOWN 

baseia-se no Projeto de Esporte Brasil (PROESP-BR) que é um observatório 

permanente de indicadores de crescimento e desenvolvimento corporal, motor e do 

estado nutricional de crianças e jovens entre 7 e 17 anos. O objetivo do projeto é formar 

um banco de dados capaz de orientar estudos, sugerir diagnósticos e propor normas e 

critérios de avaliação da população escolar brasileira no âmbito do crescimento corporal 

e da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor 

(http://www.proesp.ufrgs.br/proesp/). 
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A escolha do teste PRODOWN, neste trabalho, se deu em função da existência 

de um critério de referencia da APFRS de uma síndrome genética que possuiu 

características fenotípicas similares à da SPW, como: deficiência intelectual, obesidade 

de leve à moderada, hipotonia muscular e frouxidão ligamentar (NUSSBAUM; 

MCINNES; WILLARD, 2008). 

 

Avaliação antropométrica 

 

Peso 

 

Material: Para mensurar a massa corporal dos sujeitos da pesquisa, foi utilizada uma 

Balança Eletrônica WELMY - modelo W200A e a medida é registrada com resolução 

de 0.1 kg.  

 

Procedimento: Antes do início, a balança foi aferida e o sujeito estava com o mínimo de 

roupa. Foi solicitado ao sujeito que subisse na balança, se posicionasse no seu centro e 

que ficasse de costas para o visor. As pernas estavam ligeiramente afastadas, 

acompanhando o alinhamento do quadril, braços soltos ao longo do corpo, palma das 

mãos voltadas para a coxa e com a cabeça na posição horizontal. O peso do corpo 

estava distribuído em ambos os pés e o olhar voltado para um ponto fixo à sua frente na 

altura dos olhos. A medida foi dada em quilogramas com utilização de uma casa 

decimal – 0,1 kg. 

 

 

Estatura 

 

Material: Para mensurar a estatura, foi utilizado um Estadiômetro Prime Profissional 

Prata – Prime Med.  

 

Procedimento: O sujeito ficou em posição anatômica sobre a base do estadiômetro que 

formou um ângulo reto com a borda vertical do aparelho, a massa do corpo estava 

distribuída em ambos os pés, e a cabeça posicionada no Plano Horizontal de Frankfurt. 

Os braços livremente soltos ao longo do tronco, com as palmas voltadas para as coxas. 

O sujeito manteve os calcanhares unidos e tocando a borda vertical do estadiômetro. As 
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bordas mediais dos pés formaram um ângulo de aproximadamente 60º. As escápulas e o 

glúteo ficam em contato com a borda vertical do aparelho. O sujeito foi solicitado que 

realizasse uma inspiração profunda e que se mantivesse em posição completamente 

ereta sem que alternasse a massa corporal sobre os calcanhares. O cursor do aparelho foi 

colocado sobre o ponto mais alto da cabeça com pressão suficiente para comprimir o 

cabelo. A medida foi registrada com uma resolução de uma casa decimal - 0,1 cm. 

 

Envergadura 

 

Material: Para mensurar a envergadura foi necessário uma trena métrica com precisão 

de 2 mm.  

 

Procedimento: Sobre uma parede lisa, de preferência sem rodapé, fixou-se uma trena 

métrica paralelamente ao solo a ama altura de 1,20 metros. O sujeito posicionou-se em 

pé, de frente para a parede, com os braços em abdução em 90 graus em relação ao 

tronco. Os cotovelos estavam estendidos e os antebraços supinados. O sujeito 

posicionou a extremidade do dedo médio esquerdo no ponto zero da trena, sendo 

medida a distância até a extremidade do dedo médio direito. A medida foi registrada em 

centímetros com uma casa decimal – 0,1 cm. 

 

Avaliação do índice de massa corporal (IMC)  

 

Material: Para mensurar a estatura, foi utilizado um Estadiômetro Prime Profissional e 

para o peso uma balança. 

 

Procedimento: Índice que avalia o status nutricional de uma pessoa, determinado com 

base no calculo da razão entre massa corporal total e estatura (IMC = PESO (kg) / 

ESTATURA2 (cm)). A medida foi registrada com uma casa decimal - 0,1. 

 

Avaliação do Desempenho Músculo Esquelético 

 

Teste de flexibilidade (com utilização do banco de wells)  
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Material: Cubo construído com peças de 30 x 30 cm, uma peça tipo régua de 53 cm de 

comprimento por 15 cm de largura, régua com graduação na região central fazendo com 

que a marca de 23 cm fique exatamente em linha com a face do cubo onde os 

participantes apoiaram os pés. 

 

Procedimento: O participante estava descalço sentado de frente para a base da caixa, 

com as pernas estendidas e unidas.  Ele colocou uma das mãos sobre a outra e elevou os 

braços à vertical. Em seguida, inclinou o corpo para frente e alcançar com as pontas dos 

dedos das mãos tão longe quanto possível sobre a régua graduada, sem flexionar os 

joelhos e sem utilizar movimentos de balanço (insistências). Foram realizadas duas 

tentativas e o avaliador permanecerá ao lado do sujeito mantendo os seus joelhos em 

extensão. O resultado foi medido a partir da posição mais longínqua que o aluno pôde 

alcançar na escala com as pontas dos dedos. Registrou-se o melhor resultado entre as 

suas execuções com anotação em uma casa decimal. 

 

Teste de força de resistência abdominal 

 

Material: Para a realização do teste foi utilizado um colchonete e um cronômetro. 

 

Procedimento: O participante posicionou‐se em decúbito dorsal com os joelhos 

flexionados a 45 graus e com os braços cruzados sobre o tórax. O avaliador, com as 

mãos, segurou os tornozelos do sujeito fixando‐os ao solo. Ao sinal o sujeito iniciou os 

movimentos de flexão do tronco até tocar com os cotovelos nas coxas, retornando a 

posição inicial (não é necessário tocar com a cabeça no colchonete a cada execução). O 

avaliador realiza a contagem em voz alta. O sujeito realizou o maior número de 

repetições completas em 1 minuto. O resultado foi expresso pelo número de 

movimentos completos realizados em 1 minuto.  

 

Teste força explosiva de membros inferiores (salto horizontal) 

 

Material: Uma trena, uma linha traçada no solo e uma caixa de salto. 

 

Procedimento: A trena foi fixada ao solo, perpendicularmente à linha de partida. A linha 

de partida foi sinalizada com giz ou com fita crepe. O ponto zero da trena situa‐se sobre 
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a linha de partida. O participante colocou‐se imediatamente atrás da linha, com os pés 

paralelos, ligeiramente afastados, joelhos semiflexionados, tronco ligeiramente 

projetado à frente. Ao sinal o participante saltou com a maior distância possível 

aterrissando com os dois pés em simultâneo. Foram realizadas duas tentativas, 

registrando‐se o melhor resultado. A distância do salto foi registrada em centímetros, 

com uma decimal, a partir da linha traçada no solo até o calcanhar mais próximo desta. 

 

Teste de força explosiva de membros superiores (arremesso do medicineball) 

 

Material: Uma trena e uma bola de medicineball de 2 kg. 

 

Procedimento: A trena foi fixada no solo perpendicularmente à parede. O ponto zero da 

trena foi fixado junto à parede. O participante sentou‐se com os joelhos estendidos, as 

pernas unidas e as costas completamente apoiadas à parede. Segurou a bola de 

medicineball junto ao peito com os cotovelos flexionados. Ao sinal do avaliador o 

participante lançou a bola à maior distância possível, mantendo as costas apoiadas na 

parede. A distância do arremesso foi registrada a partir do ponto zero até o local em que 

a bola tocou ao solo pela primeira vez. Foram realizados dois arremessos, registrando‐se 

o melhor resultado. A distância do salto foi registrada em centímetros, com uma 

decimal. 

 

Teste de agilidade (teste do quadrado) 

 

Material: Para o teste foram utilizados um cronômetro, um quadrado desenhado em solo 

antiderrapante com 4m de lado, 4 cones de 50 cm de altura. 

 

Procedimento: O participante partiu da posição de pé, com um pé avançado à frente 

imediatamente atrás da linha de partida. Ao sinal do avaliador, deslocou‐se até o 

próximo cone em direção diagonal. Na sequência, correu em direção ao cone a sua 

esquerda e depois se deslocou para o cone em diagonal (atravessando o quadrado em 

diagonal). Finalmente, correu em direção ao último cone, que corresponde ao ponto de 

partida. O participante tocou com uma das mãos cada um dos cones que demarcavam o 

percurso. O cronômetro foi ser acionado pelo avaliador no momento em que o 

participante realizou o primeiro passo, tocando com o pé o interior do quadrado. Foram 
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realizadas duas tentativas, sendo registrado o melhor tempo de execução. A tarefa foi 

registrada em segundos e centésimos de segundo. 

Teste de velocidade de deslocamento (corrida de 20 metros)  

 

Material: Para realização do teste foi utilizado um cronômetro e uma pista de 20 metros 

demarcada com três linhas paralelas no solo da seguinte forma: a primeira (linha de 

partida); a segunda, distante 20m da primeira (linha de cronometragem) e a terceira 

linha, marcada a um metro da segunda (linha de chegada). A terceira linha serviu como 

referência de chegada para o participante na tentativa de evitar que ele iniciasse a 

desaceleração antes de cruzar a linha de cronometragem. Foram utilizados também dois 

cones para a sinalização da primeira e terceira linhas. 

 

Procedimento: O participante partiu da posição de pé, com um pé avançado à frente 

imediatamente atrás da primeira linha (linha de partida) e foi informado que deveria 

cruzar a terceira linha (linha de chegada) o mais rápido possível. Ao sinal do avaliador, 

o participante deveria deslocar‐se, o mais rápido possível, em direção à linha de 

chegada. O avaliador acionou o cronômetro no momento em que o participante deu o 

primeiro passo, tocando o solo pela primeira vez com um dos pés além a linha de 

partida. O cronômetro foi travado quando o participante cruzava a segunda linha (linha 

de cronometragem) tocando pela primeira vez ao solo. O tempo do percurso foi 

registrado em segundos e centésimos de segundos. 

 

Avaliação da capacidade cardiorrespiratória 

 

Teste de capacidade cardiorrespiratória (6 minutos)  

 

Material: O teste foi realizado em local plano com marcação do perímetro da pista. 

Foram utilizados, também, cronômetro, monitor de frequência cardíaca Garmin CX 450, 

ficha de registro e trena métrica. 

 

Procedimento: Informou‐se ao participante a execução correta do teste dando ênfase ao 

fato de que deveria correr o maior tempo possível, evitando piques de velocidade 

intercalados por longas caminhadas. Informou‐se ao participante que não deveria parar 

ao longo do trajeto e que se tratava de um teste de corrida, embora pudesse caminhar 
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eventualmente quando se sentisse cansado. Durante o teste, informou‐se ao participante 

a passagem do tempo aos 2, 4 e 5 (“Atenção: falta 1 minuto”). Ao final do teste soou 

um sinal (apito) para que o participante interrompesse a corrida, permanecendo no lugar 

onde estava (no momento do apito) até ser anotada a distância percorrida. O perímetro 

da pista foi previamente calculado para que durante o teste fosse anotado apenas o 

número de voltas do sujeito. Desta forma, após multiplicar o perímetro da pista pelo 

número de voltas do sujeito, obtinha-se a distância percorrida entre a última volta 

completada e o ponto de localização do sujeito após a finalização do teste. Os resultados 

foram anotados em metros com aproximação às dezenas. 

 

4.2.2. Bateria de avaliação física complementar 

 

Avaliação do nível de atividade física 

 

Pedômetro 

 

Material: Para a avaliação do nível de atividade física, foi utilizado um Pedômetro 

Eletrônico TECHLINE modelo BP-148, fornecido pelo pesquisador. Com base no 

cumprimento da passada (CP) do participante, o pedômetro foi calibrado para que os 

impulsos gerados através do descolamento sejam convertidos em distância percorrida. 

(ANEXO 5) 

 

Procedimento: Para mensurar o CP, ao participante foi solicitado a percorrer uma 

distância (D) de 60 metros, de forma descontraída, e seus passos (P) foram contados. Ao 

final, a distância foi divida pelo total de passos dados (CP = D/P (cm)). Instruiu-se o 

responsável que logo ao acordar, o aparelho deveria ser colocado na cintura, preso à 

calça, shorts ou saia, e deveria permanecer com o participante durante todo o dia até a 

noite. O aparelho só poderia ser retirado caso o participante realizasse alguma atividade 

que coloque em risco o funcionamento do mesmo, como; molha-lo e atividade física de 

grande impacto, como o futebol. O pedômetro foi utilizado por três dias, sendo, dois 

dias úteis – durante a semana - e um no final de semana (Quinta-feira, Sexta-feira e 

Sábado). O pedômetro fornece uma média da quantidade de deslocamento, convertendo 

impulsos de movimento em distância lidos em quilómetros (EIHOLZER et al., 2003). 

Os valores foram expressos em quilômetros. 
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Questionário de nível de atividade física – QNAF (protocolo de atividades) 

 

Material: Questionário de Nível de Atividade Física que é composto por uma planilha 

comporta por 4 itens, sendo: (1) deitando, (2) sentado, (3) andando e, (4) correndo 

(ANEXO 4). 

 

Procedimento: O QNAF foi preenchido pelos Pais e/ou Cuidadores a cada 30 minutos, 

durante 3 dias. Ao término da coleta de dados, todos os pontos foram somados e o 

resultado assumido como Score de Atividade (AS), tendo como mínimo detectável 114 

pontos e máximo de 574 pontos. O QNAF foi preenchido nos mesmos dias de utilização 

do pedômetro (EIHOLZER et al., 2003). 

 

Avaliação da composição corporal 

 

Composição corporal - DEXA 

 

Material: Para avaliação da composição corporal, foi utilizado o DEXA – Absortometria 

Radiológica de Raio X de Dupla Emissão – que consiste no escaneamento do corpo por 

dois raios-x que passam através do corpo e captam com precisão seus diferentes tecidos. 

Distinguindo, o conteúdo mineral ósseo (CMO), o tecido muscular magro (MM) e o 

tecido corporal gordo (CG). 

 

Procedimento: Aos participantes foi solicitado deitar na maca do equipamento na 

posição supinada e permanecer imóvel, até que o equipamento fizesse o escaneamento 

de todo o corpo iniciando do topo da cabeça e descendo até os pés. O escaneamento é 

feito de quatro diferentes regiões do corpo (cabeça, braços, tronco e pernas) e do corpo 

como um todo (BUTLER et al., 2006). Os valores foram expressos em quilograma (kg) 

e em percentil (%), com duas casas decimais. 

 

Perímetro (abdómen, quadril, coxa medial e panturrilha) 

 

Material: Para a realização do teste foi utilizada um fita métrica. 
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Procedimento: Para medir o perímetro do abdome a fita foi posicionada sobre a cicatriz 

umbilical; para medir o perímetro do quadril a fita foi posicionada na região de maior 

proeminência do glúteo; para a região da coxa medial, será realizada uma medição do 

cumprimento do fêmur a partir da trocanter maior até o epidôndilo lateral, o ponto 

médio foi sinalizado e a fita posicionada perpendicular à coxa; e para a panturrilha a fita 

foi posicionada no ponto de maior circunferência. A fita foi posicionada sem comprimir 

a região aferida. A medida deverá ser dada em centímetros e com uma casa decimal. 

 

 

4.3. Procedimentos para Avaliação 

 

Os participantes, acompanhados de seus Pais e/ou Cuidadores, compareceram à 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em dia e horário agendado através de contato 

telefônico, para o início do estudo. Os participantes foram instruídos a comparecer 

trajando roupas confortáveis e adequadas para a prática de atividade física (tênis, 

camiseta e shorts).  

Foram realizados dois dias de avaliação (Tabela 2). No encontro inicial (Dia 1) 

os pais e/ou cuidadores foram apresentados ao projeto e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e preencheram o Questionário Anamnese (ANEXO 

1). Eles também receberam o Pedômetro e as instruções para sua utilização. A bateria de 

testes PRODOWN (ANEXO 3) e a avaliação Antropométrica complementar (ANEXO 

2) foram realizadas no mesmo dia. A avaliação de Composição Corporal através do 

DEXA foi realizada no Sindicato dos Comerciários de São Paulo no segundo dia de 

avaliação (ANEXO 6). 

 

Tabela 2: Local e tipo de avaliação 

 Local Avaliação 

Dia 1 

Universidade Presbiteriana 

Mackenzie  

 

Sala de avaliação física do 

Programa QualiMack  

Apresentação e Entrevista Anamnese 

Teste PROESP-BR de Aptidão Física 

Instrução avaliação nível de atividade física 

(utilização do pedômetro) 

Avaliação antropométrica 

Avaliação de resistência muscular 

Dia 2 
Sindicato dos Comerciários 

de São Paulo 
Avaliação composição corporal – DEXA 
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Ao término das avaliações foi dado início ao Programa de Treinamento (PT) 

físico, como será descrito a seguir. 

 

4.4. Intervenção e Programa de Treinamento 

 

O PT físico foi planejado para ter duração de 12 semanas com atividades 

realizadas 2 vezes por semana na UPM e 1 vez na residência dos participantes, sendo 

realizadas por um educador físico com solicitação de participação dos pais e/ou 

cuidadores do participante. O PT físico elaborado com base nos achados da literatura 

corrente (CAPODAGLIO; CIMOLIN; et al., 2011; EIHOLZER et al., 2003; VISMARA 

et al., 2010) que criou programas de treinamento físico para crianças e adolescentes. 

Esses programas foram adaptados para a população específica alvo desse trabalho 

(crianças com SPW) de modo que os participantes tivessem um aumento progressivo na 

carga de treinamento ao longo da execução do PT. Foram introduzidos, também, 

diferentes materiais com o objetivo de deixar a prática mais prazerosa, inserindo a 

ludicidade como estratégia a fim de alcançar maior aderência ao programa (CIMOLIN; 

GALLI; GRUGNI; et al., 2011). O PT aqui construído, também levou em consideração 

a importância da inserção da atividade física como prática corrente na vida das crianças
1
 

com SPW, por isso, parte das atividades foi realizada na residência de cada criança com 

o acompanhamento e participação dos familiares. 

 A tabela 3 apresenta o programa de treinamento em função da fase, duração e 

tipo de treino. Como os treinos de cada fase ocorriam três vezes por semana, houve uma 

divisão da rotina dos exercícios de modo a que o treinamento de resistência muscular 

acontecia duas vezes por semana (nas dependências a UPM) e o treinamento aeróbio 

acontecia uma vez por semana (normalmente aos sábados na residência do participante). 

 

  

  

                                                             
1 Os participantes são chamados de crianças, porém, entende-se que cronologicamente CA se encontra 
na pré-adolescência e CB na adolescência.  
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Tabela 3: Programa de treinamento em função da fase, duração e tipo de treino. 

Fase Duração Tipo de treino 

1 

3 semanas  

(3vezes por 

semana) 

Resistência Muscular 1: Movimento de flexão e extensão do 

tornozelo e Lançar a bola de 2 kg de medicineball 

Coordenativo: manter a bexiga em suspensão com diferentes partes 

do corpo e objetos 

Aeróbio: Caminhada de 15 minutos  

2 

3 semanas 

(3vezes por 

semana) 

Resistência Muscular 1: Como o da fase 1 apenas com o aumento do 

peso da bola de 2 para 3 kg 

Resistência Muscular 2: Elevação do quadril e segurar uma bola de 2 

kg de medicineball que lhe será enviada quicando 

Coordenativo: Quicar a bola de látex e lançar para cima e segurar 

Aeróbio: Caminhada de 30 minutos  

3 

3 semanas 

(3vezes por 

semana) 

Resistência Muscular 1: Como da fase 2. 

Resistência Muscular 2: Como o da fase 1 apenas com o aumento do 

peso da bola de 2 para 3 kg 

Resistência Muscular 3: Levantar e sentar no banco 

Coordenativo: Quicar a bola de látex alternando as mãos e lançar 

para cima e segurar apenas com uma das mãos 

Aeróbio: Caminhada de 30 minutos 

4 

3 semanas 

(3vezes por 

semana) 

Resistência Muscular 1: Como da fase 3 

Resistência Muscular 2: Como da fase 3 

Resistência Muscular 3: Como da fase 3 

Resistência Muscular 4: Subir e descer em um degrau 

Coordenativo: Quicar a bola de látex alternando as mãos e lançar 

para cima e segurar apenas com uma das mãos, alternando a mão de 

lançamento e recepção 

Aeróbio: Caminhada de 30 minutos 
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Descrição da proposta do programa de treinamento 

 

FASE 1 – Duração 3 semanas 

Treinamento Resistência Muscular 1 

 Em uma plataforma com um degrau, o participante deverá posicionar a 

porção média anterior do pé sobre o degrau (composta pela articulação 

metatarso falangeana e porção distal dos metatarsos), e a porção média 

posterior (composta pela média e proximal dos metatarsos e todo complexo 

articular do tornozelo) posterior dos ossos metatarsos e articulação, em 

suspensão; 

 O participante deverá realizar a máxima flexão dorsal que conseguir 

e em seguida a máxima extensão dorsal; 

 O movimento de flexão e extensão do tornozelo deverá ser repetido 

15 vezes; 

 Ao término das repetições, o participante deverá deixar a plataforma 

e terá 1 minuto de intervalo para descanso;  

 O exercício será repetido por 3 vezes. 

 Segurar uma bola de 2 kg de medicineball que lhe será enviada quicando; 

 Lançar a bola com as duas mãos da altura do peito; 

 Realizar 15 lançamentos; 

 Após o último lançamento, descansar 1 minuto; 

 O exercício deverá ser realizado por 3 vezes. 

Treinamento Coordenativo 

 Materiais bexiga, bola e objetos diversos; 

 Tarefas de manter a bexiga em suspensão com diferentes partes do 

corpo e objetos. 

Treinamento Aeróbio 

 Caminhada de 15 minutos com a FC entre 60% e 75% da FCmax 

estimada a partir do teste de caminhada de 6 minutos; 

 

FASE 2 – Duração 3 semanas  

Treinamento Resistência Muscular 1 

 Aumentar o peso da bola de 2 para 3 kg; 
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Treinamento Resistência Muscular 2 

 Deitado com as pernas flexionadas, o participante deverá elevar o quadril até 

que o mesmo alcance máxima extensão e deverá em seguida retornar à posição 

inicial; 

 O movimento deverá ser repetido por 15 vezes; 

 Será realizado um intervalo de 1 minuto entre as series; 

 O exercício será repetido por 3 vezes. 

 Segurar uma bola de 2 kg de medicineball que lhe será enviada quicando; 

 Lançar a bola com as duas mãos acima da cabeça em direção ao chão; 

 Realizar 15 lançamentos; 

 Após o último lançamento, descansar 1 minuto; 

 O exercício deverá ser realizado por 3 vezes. 

Treinamento Coordenativo 

 Materiais: bexiga, bolas de diferentes tamanhos, cano, taboa, bambolê, 

bolinhas e objetos diversos; 

 Quicar a bola / Quicar a bola alternando as mãos 

 Lançar para cima e segurar / com ambas as mãos / Apenas uma 

das mãos / Alternando a mão de lançamento e recepção 

Treinamento Aeróbio 

 Caminhada de 30 minutos com a FC entre 60% e 75% da FCmax 

estimada a partir do teste de caminhada de 6 minutos 

 

FASE 3 – Duração 3 semanas 

Treinamento Resistência Muscular 1 

Treinamento Resistência Muscular 2 

 Trocar a bola de 2 para 3 kg. 

Treinamento Resistência Muscular 3 

 Sentado em um banco cuja altura possibilite que seus joelhos estejam 

flexionados em um ângulo de 90º, o participante deverá levantar-se e 

sentar-se; 

 O movimento deverá ser repetido por 15 vezes; 

 Será realizado um intervalo de 1 minuto entre as series; 

 O exercício será realizado por 3 vezes. 
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Treinamento Coordenativo 

 Materiais: bexiga, bolas de diferentes tamanhos, cano, taboa, bambolê, 

bolinhas e objetos diversos; 

 Quicar a bola / Quicar a bola alternando as mãos 

 Lançar para cima e segurar / com ambas as mãos / Apenas uma 

das mãos / Alternando a mão de lançamento e recepção 

Treinamento Aeróbio 

 Caminhada de 30 minutos com a FC entre 60% e 75% da FCmax 

estimada a partir do teste de caminhada de 6 minutos. 

 

 

FASE 4 – Duração 3 semanas 

Treinamento Resistência Muscular 1 

Treinamento Resistência Muscular 2 

Treinamento Resistência Muscular 3 

Treinamento Resistência Muscular 4 

 Subir e descer em um degrau (step); 

 O movimento foi repetido por 10 vezes com a mesma perna e em 

seguida, realizar com a outra perna; 

 Será realizado um intervalo de 1 minuto entre as series; 

 O exercício foi realizado por 3 vezes. 

Treinamento Coordenativo 

 Materiais: bexiga, bolas de diferentes tamanhos, cano, taboa, bambolê, 

bolinhas e objetos diversos; 

 Quicar a bola / Quicar a bola alternando as mãos 

 Lançar para cima e segurar / com ambas as mãos / Apenas uma 

das mãos / Alternando a mão de lançamento e recepção. 

Treinamento Aeróbio 

 Caminhada de 30 minutos com a FC entre 60% e 75% da FCmax 

estimada a partir do teste de caminhada de 6 minutos. 
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4.5. Análise dos dados 

 

Este trabalho foi realizado com dois estudos longitudinais de caso, que 

transcorreram paralelamente. Caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa de caso 

(SAMPIERI et al., 2006) com a utilização de instrumentos e protocolos padronizados de 

avaliação. Antes do procedimento de intervenção, foram feitas as avaliações iniciais e 

após a implementação do programa de treinamento, foram feiras as avaliações finais 

com os mesmos instrumentos. Os resultados desses instrumentos de avaliação, nesses 

dois momentos (antes e após a intervenção, descritos nos resultados como pré e pós-

intervenção), foram comparados para verificar possíveis mudanças em seus parâmetros, 

tendo cada participante como controle de si mesmo. 

Além disso, como se trata de um trabalho de intervenção em uma população 

específica, há muitas características típicas dessa população, como deficiências 

cognitivas e alterações de comportamento, além de variáveis outras, como problemas 

familiares, econômicos, e mesmo de conhecimento sobre a síndrome, que obrigaram 

certa flexibilização na implementação do programa de treinamento. 

Na apresentação dos resultados, todas as peculiaridades do processo de 

implementação do programa de treinamento serão descritas de maneira detalhada para 

cada participante. 
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5. RESULTADO 

 

O primeiro participante deste estudo, denominado CA, chegou até a UPM 

através de um amigo dos Pais que conhecia os serviços oferecidos pelo Programa de 

Pós-graduação e o indicou. Os Pais de CA entraram em contato por telefone e uma 

reunião foi agendada para apresentação do estudo. 

O segundo participante, denominado CB, chegou ao projeto por meio do rastreio 

realizado nos arquivos do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas e no 

Departamento de Genética da UNIFESP. No rastreio foram localizadas 44 registros de 

pessoas com SPW. Os registros daqueles com idade entre 6 e 20 anos e que residiam em 

São Paulo ou na Grande São Paulo foram selecionados, totalizando 20 registros. O 

contato inicial se deu através de telefone, porém, só se obteve sucesso em 11 dos 

registros selecionados. 

Em todos os casos que não foi estabelecido contato, este se deu por problemas 

na atualização dos dados cadastrais das pessoas. Aparentemente, os pacientes não 

seguirem com o acompanhamento médico, deixando seu cadastro desatualizado, ou por 

o fazerem em instituições privadas. 

Todas as pessoas contatadas demonstraram interesse em participar do estudo, 

porém, 8 dos pais relataram que o (a) filho (a) já fazia algum tipo acompanhamento, e 

que não seria possível ingressar noutra atividade. Os pais relataram e demonstraram 

grande preocupação com o desenvolvimento cognitivo do filho (a), optando por 

concentrar seus esforços em atividades educacionais.  

Existem ainda dois outros participante realizando os procedimentos descritos 

nesse estudo, CC (10 anos) e CD (5 anos), entretanto, como estes demoraram para 

realizar de todas as avaliações e ainda não concluíram o PT, seus relatos não serão 

apresentados neste estudo. 

Durante o início do PT com CB, foi observada excelente resposta na realização 

das atividades, o que possibilitou o aumento da carga de atividades de modo que o 

período de intervenção, no seu caso específico, fosse encurtado em duas semanas, para 

que o participante fizesse parte desse estudo. Os dois participantes descritos aqui, e mais 

dois que iniciaram posteriormente as atividades, ainda continuam em um PT estendido 

pretendendo-se alcançar 12 meses. 

Abaixo é apresentado o quadro 1 com a caracterização dos participantes segundo 

seu histórico pós-natal e estrutura familiar, coletado na avaliação inicial através da 
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entrevista, questionário semiestruturado e dos documentos trazidos pelos pais e/ou 

cuidadores dos participantes.  

 

Quadro 1: Caracterização dos participantes. As informações não apresentadas no caso 

de CA justificam-se pelo fato do responsável ser mãe adotiva. 

 
Informações Participantes 

CA CB 

Data de Nascimento 07/03/2001 

11 anos 

12/08/1998 

14 anos 

Tempo de gestação (semanas) 37 37 

Tipo de Parto Cesáreo Normal 

Peso no Parto (g) 2.750 2.830 

Estatura (cm) 48 48 

Apgar 1 e 5 min. 9 e 10 8 e 9 

Tempo de Internação (dias) 3 2 

Idade dos Pais (Pai e Mãe) 06/05/69-16/11/74 10/10/61-08/02/77 

Idade do diagnostico 5 anos e 8 meses 10 anos e 10 meses 

Situação civil dos Pais Separados Separados 

Subtipo genético Centro do Imprinting Deleção 

Número de Irmãos 2 Meio irmãos mais velhos 

(Irmão 21 anos Irmã 19 anos 

de idade) por parte do Pai e 1 

Meio Irmã por parte de Mãe 

(15 anos de idade). 

1 Irmã mais velha,  21 anos, 

separada e com uma filha de 

4 meses e voltou a morar 

com a Mãe e o Participante. 

Ocupação do Pai Pequeno empresário 

montador de repúblicas e 

realiza serviços gerais 

Segurança noturno da 

Prefeitura de São Paulo. 

Ocupação da Mãe Do lar e eventuais serviços 

de enfermagem 

Diarista 

Recebe algum tipo de auxílio 

Governo? Qual? 

Sim. Carteira de transporte Sim. Carteira de transporte 

Faz acompanhamento médico? 

Quais? 

Sim. Periodicamente passa 

pelo Endocrinólogo, 

Nutricionista, Cardiologista. 

Sim. Periodicamente passa 

pelo Endocrinólogo, 

Nutricionista, Cardiologista. 

Faz uso de GH? Não Não 

Faz uso de medicamento? Quais? Sim. Respiridona Sim. Formoterol + 

Budesonida (Asma); Ácido 

Ursodesoxicólico (Fígado); 

Cloridato de Metformina 

(Diabetes); FurpCaptopril e 

Besilapin (Pressão) e; 

Silvastantina (Colesterol)  

Qual tipo de moradia? Aluguel Aluguel 

Frequenta a escola? Sim, 4ª ano do EF I Sim, 9º ano do EF II 

 

Abaixo é apresentado um quadro (quadro 2) com as características fenotípicas de 

cada um dos participantes, baseando-se nos critérios de diagnostico clínico (adaptado de 

HOLM et al., 1993), cujas informações foram coletadas na avaliação inicial através do 
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questionário semiestruturado, entrevista e dos documentos, laudos, trazidos pelos Pais 

e/ou Cuidadores dos participantes.  

 

Quadro 2: Caracterização dos participantes segundo os critérios de diagnóstico clínico. 

 Características Participante 

CA CB 

C
ri

té
ri

o
s 

M
ai

o
re

s 

Hipotonia neonatal com fraca sucção SIM SIM 

Problema para se alimentar com utilização de técnicas e fraco 

ganho de peso 

SIM SIM 

Após 12 meses, ganho de peso rápido na relação altura e peso SIM SIM 

Características faciais distintas (olhos amendoados, lábio 

superior estreito, fronte larga) 

SIM SIM 

Hipogonadismo: Homem: hipoplasia escrotal, criptorquidismo, 

pênis pequeno 

Não se 

aplica 

SIM 

Hipogonadismo Mulher: hipoplasia dos lábios genitais menores 

e/ou do clitóris 

NS Não se 

aplica 

Maturação gonodal atrasada ou incompleta, com o surgimento 

das características de maturação sexual atrasadas ou incompletas 

NS NS 

Desenvolvimento global atrasado, dificuldade de aprendizagem SIM SIM 

Hiperfagia / Obsessão por comida SIM SIM 

Subtotal 6 7 

C
ri

té
ri

o
s 

M
en

o
re

s 

Diminuído movimento fetal, choro fraco, melhora com o avanço 

da idade 

NS SIM 

Problemas de comportamento característicos: comportamento 

obsessivo/compulsivo, explosões de raiva, tendência a ser 

argumentativo, manipulativo, comportamento de oposição, 

possessivo, persevero e mentiras 

SIM SIM 

Distúrbio do sono, apneia noturna SIM SIM 

Baixa estatura SIM SIM 

Hipopigmentação: Cor do cabelo e pele comparado ao da família NÃO NÃO 

Mãos estreitas SIM SIM 

Anormalidades oculares: Estrabismo/Miopia SIM SIM 

Saliva mais espessa e viscosa SIM SIM 

Problema na articulação da fala SIM SIM 

Cutucar a pele SIM SIM 

Subtotal 4 4,5 

C
ri

té
ri

o
s 

C
o
m

p
le

m
en

ta
re

s 

Limiar de dor mais alto NS NS 

Vomito diminuído NS NS 

Instabilidade na temperatura corpórea NS NS 

Escoliose e/ou Cifose SIM SIM 

Adremarca precoce NS NS 

Osteoporose NS NS 

Habilidade incomum com jogos de quebra cabeça NS NS 

Estudo neuromuscular normal NS NS 

 TOTAL 10 11,5 

NS: Não Sabe – Informação que os Pais não souberam informar. 
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5.1. Relatos do período de intervenção 

 

A seguir será descrito o relato das experiências vividas ao longo de todo o 

período de acompanhamento de cada um dos participantes, desde as primeiras 

impressões na avaliação inicial, o seguimento durante toda implementação do PT até a 

avaliação final. 

 

CA 

 

CA é uma menina de 11 anos de idade, vive com o pai, a madrasta e dois irmão 

mais velhos, um jovem de 21 anos e uma jovem de 19 anos de idade. A mãe biológica 

de CA tem outra filha, mais velha que CA, uma jovem de 15 anos de idade concebida 

em seu primeiro casamento. Como a mãe biológica, separada, não dispunha dos 

recursos necessários para cuidar de CA, em comum acordo, o pai ficou com a guarda de 

CA. A confirmação do diagnóstico citogenético se deu aos 5 anos e 8 meses, atestando 

positivo para uma Mutação no Centro do Imprinting. 

A madrasta de CA a aceitou e segundo relatos e as observações feitas ao longo 

do PT, a madrasta tem estado à frente dos cuidados de CA, como o agendar as consultas 

periódicas aos médicos das diferentes especialidades que acompanham CA. A Mãe 

biológica parece participar pouco dos cuidados de CA. CA parece também pouco à 

vontade na casa da mãe biológica, relatando muitas vezes que se sente profundamente 

incomodada com a fumaça do cigarro que há na casa. 

Aos 5 anos de idade CA caiu e fraturou o cotovelo. Para tratar da fratura, CA 

teve que passar por uma intervenção cirúrgica e a cicatriz remanescente, de 

aproximadamente 10 cm, é alvo constante de “cutucar” da CA. Outra parte do corpo que 

constantemente é cutucada por CA é a testa. O Pai e a Madrasta não souberam informar 

se houve um evento que tivesse despertado o interesse de CA com uma área da testa. As 

feridas estão sempre abertas. Ocasionalmente, outros pontos de interesse em cutucar a 

pele surgem, como a cutícula da unha, locais onde foi picada por algum inseto 

(pernilongo) e escoriações na pele decorrente de quedas. 

Com 8 anos CA passou por outra intervenção cirúrgica, desta vez para realizar 

uma Adenoamigdalectomia em conjunto com uma Miringotomia. A 

Adenoamigdalectomia consiste da remoção das tonsilas palatinas e da adenoide, com o 

objetivo de facilitar o fluxo de ar pelas vias aéreas superiores. A Miringotomia consiste 
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na realização de uma pequena incisão na membrana do tímpano para se aspirar secreção 

presa dentro do ouvido e que prejudica a audição de CA.  

Não foi possível quantificar o impacto da cirurgia na fala de CA, mas ela se 

expressa verbalmente com dificuldade. Frequentou um fonoaudiólogo até os 9 anos de 

idade, quando recebeu alta, porém, sua fala é pouco articulada. Apresenta infecção no 

ouvido e a partir da segunda metade do PT, a infecção se agravou. 

A casa onde CA vive fica aos fundos da casa do locador do imóvel e é composta 

por duas pequenas alas com 3 cômodos cada, e que são separadas por um pequeno 

quintal central. Quando se mudaram para essa casa, a aproximadamente 1 ano e meio, a 

cozinha ficava  na ala em que vivem o pai, a madrasta e CA. Na outra ala, vivem os dois 

irmãos de CA. Em função da procura por comida durante a noite de CA, que acarretava 

não só no aumento do seu peso, mas também, o prejuízo na noite de seu pai e madrasta 

que acordavam com o bater das portas dos armários, com as quedas de panelas e as 

quedas de CA na cozinha, a cozinha foi realojada para um cômodo na ala dos irmãos de 

CA. Esta medida ajudou a limitar o acesso à comida por CA e tem ajudado parcialmente 

na melhora do sono do Pai e Madrasta, já que ela continua a acordar durante a noite e a 

fazer barulho. 

CA frequenta o 4º ano do Ensino Fundamental I em uma escola regular, porém, 

pouco sabe ler ou escrever. Até o ano que antecedeu o início deste estudo, CA estava 

em uma escola especial, porém, em função das alterações nas políticas educacionais, foi 

obrigada a mudar para uma escola regular. O pai e a madrasta relataram que apesar das 

insistentes solicitações para o cuidado que a escola deveria ter na disponibilização de 

comida para CA, nada era feito e em um período de 5 meses CA aumentou seu peso em 

10kg. Fato que motivou o pai e a madrasta de CA a retirá-la da escola e a buscar outra 

com melhor estrutura assistencial para o ano seguinte. Com base nas políticas 

educacionais da progressão continuada, no processo de transferência de escola, CA foi 

passada para o 5º ano do ensino Fundamental II. Este fato gerou indignação por parte do 

pai e da madrasta de CA, que buscaram auxílio da promotoria pública para o caso. CA 

continua afastada da escola. 

Na avaliação inicial, o pai e madrasta de CA relataram que CA é pouco ativa, 

permanecendo grande parte do tempo sentada, ou assistindo TV, ou brincando com suas 

bonecas. Quando CA tem que sair para ir a uma consulta, o pai interrompe suas 

atividades profissionais para busca-la em casa e leva-la até seu compromisso. A 

madrasta também relata que CA caminha com dificuldade e quando tem que percorrer 
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grandes distâncias, constantemente a caminhada é interrompida para que CA descanse e 

posso seguir novamente. 

Durante a avaliação inicial, em boa parte do tempo, CA se manteve tranquila, 

ouviu com atenção as orientações para a realização das tarefas e demostrou grande 

interesse e disposição para sua realização. Os períodos de intranquilidade surgiram 

quando O pai ou a madrasta interviam tentando auxilia-la na compreensão de alguma 

tarefa e CA os rechaçava afirmando não precisar de ajuda. 

No teste de 6 minutos, apesar das muitas orientações sobre a natureza do teste e 

de sua duração, CA iniciou o teste em um ritmo bastante intenso e já no segundo minuto 

entrou em fadiga.  Os incentivos e as informações constantes quanto ao tempo restante 

para a conclusão do teste, foram importantes para que CA não abandonasse o teste. Um 

frequencimento foi utilizado no teste, porém, CA mexeu constantemente nele e não foi 

possível estimar a frequência cardíaca máxima. Apesar do cansaço após o teste, 

seguidos os comprimentos pelo desempenho, CA mostrou-se bastante contente com as 

avaliações realizadas, extremamente motivada e disposta a ingressar imediatamente no 

PT. 

Na semana em que foi realizada a Avaliação Inicial, o pai e a madrasta de CA 

receberam uma explanação sobre o comportamento alimentar na SPW, além de 

orientação nutricional e recomendações de cardápio por uma nutricionista Mestre na 

SPW. O pai e a madrasta ao longo do estudo foram acompanhados por uma psicóloga 

Doutora especialista na SPW. A psicóloga fez uma explanação sobre as características 

comportamentais fenotípicas da SPW e, a Madrasta e CA foram avaliadas pela 

Psicóloga através do questionário CBCL e pelo WISC-III, respectivamente. Tais 

instrumentos confirmaram a deficiência intelectual, QI estimado 68, e a ocorrência de 

problemas de comportamento. 

Dada a disponibilidade de CA, foi estabelecido que duas vezes por semana o PT 

seria realizado nas dependências da UPM, mas precisamente, na Academia de 

Musculação do Programa de Qualidade de Vida e Saúde (QualiMack) e uma vez por 

semana, sempre aos sábados, o PT seria realizado na residência de CA. Os dias de 

treinamento durante a semana não foram sempre os mesmos. A alternância dos dias 

ocorreu em função da disponibilidade do pai para trazer CA até a UPM e por outros 

compromissos como consultas médicas. O horário de treinamento também alternou, 

mas em menor proporção, quase sempre acontecendo no período da tarde. 
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A cada início de treinamento, CA realizava o teste de resistência muscular local 

da articulação do tornozelo sobre uma plataforma. CA demonstrou interesse e 

disposição em realizar o teste. Nas primeiras semanas de PT e de avaliação, CA teve um 

aumento de 84%, de 19 para 35 repetições, porém, a partir daí, os resultados começaram 

a cair sem nenhum motivo aparente, além das queixas de cansaço de CA. 

Após algumas semanas observando o comportamento de CA, a forma de 

contagem foi alterada. Ao invés da contagem ser feita progressivamente, ela foi feita em 

blocos de 10 repetições. A alteração da forma de contagem e inclusão de metas de 

incentivo para que CA conseguisse concluir mais uma sequência de 10 repetições, fez 

com que houvesse um aumento de 215%, de 19 para 60 repetições, comparado ao valor 

de linha de base.  

A inclusão de novos exercícios na rotina de CA era, quase sempre, motivo de 

alegria. CA demonstrava ver que seus novos exercícios eram novos desafios que ela 

deveria superar. O aumento no número de repetições ou no peso a ser deslocado (peso 

da bola de medicineball) também eram quase sempre bem recebidos. Nas ocasiões em 

que CA queixava-se após ser informada sobre alguma modificação no PT, o professor a 

informava que aquela alteração era importante para sua saúde. CA demonstrava 

compreender a argumentação e o PT seguia adiante. As queixas de CA eram sempre em 

tom de descontração, dizendo: “Professor, o Senhor está querendo me matar?”.  O 

aumento no número de repetições era o principal alvo das queixas. O aumento no 

número de repetições culminava com o aumenta no tempo de execução de uma rotina, 

que acabava tornando-a pouco confortável, ou mesmo, enfadonha para CA. Estas 

situações foram contornadas através da argumentação da importância daquela atividade 

para sua saúde e através da inclusão de alguns desafios e/ou elementos mais atrativos, 

como por exemplo, acertar o pé do professor com a bola de medicineball. Sempre que 

seus esforços “quase” alcançavam sucesso CA ria compulsivamente, ainda mais quando 

questionada pelo professor sobre suas tentativas: “CA você está tentando acertar o pé do 

professor? É impressão minha, ou você está querendo esmagar meu pobre pezinho?”. 

Quando os esforços de CA em acertar o pé do professor extrapolavam os limites de 

segurança e a boa qualidade na execução do exercício, o professor solicitava que CA se 

contivesse e que voltasse à boa execução da atividade.  Encerrada a atividade, CA era 

parabenizada pelo exercício e questionada, ironicamente, pelos seus reais sentimentos 

sobre o professor: “Você gosta muito do professor, não é? Tanto que quer esmagar o 

seu pé, né?!”. Estas situações traziam grande prazer a CA. 
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Houve ainda situações em que a rotina do PT teve de ser alterada, redução do 

tempo da sessão de treinamento e/ou ordem na execução das atividades. Este fato, por 

vezes, causou estranheza para CA. Questionava insistentemente sobre o motivo da 

alteração, olhava com desconfiança, mas seguia com o treinamento. Em algumas 

situações CA perguntava: “Professor, o que o Senhor está aprontando? Eu não estou 

gostando nada disso!”. Em seguida, voltávamos a conversar sobre algum assunto de seu 

interesse e a situação era superada. 

O ritmo com que CA realizava as rotinas do PT era muito lento. Quando CA 

tinha de ir ao banheiro durante o PT, o tempo entre sua saída e seu retorno, chegava à 

aproximadamente 15 minutos. Dada a disponibilidade de tempo que o professor tinha 

para aplicação do PT (1h30), os treinos na UPM ficaram concentrados nos exercícios de 

fortalecimento e no final de semana, no treinamento aeróbio. 

Nos treinamentos do final de semana, eram realizados o teste de resistência 

muscular e o treinamento de caminhada. As caminhadas iniciaram com percursos curtos 

de aproximadamente 600 metros com aclives e declives. CA percorria as distâncias com 

dificuldade, parando constantemente para descansar. Com o passar das semanas as 

distâncias foram aumentando, até que CA alcançou a distância de 2.200 metros. Este 

percurso era comporto por um aclive de 250 metros. CA o percorreu todo sem nenhum 

intervalo de descanso em uma hora e cinco minutos.  

CA é muito comunicativa, sociável e amável. Durante uma das caminhadas, CA 

viu em um folheto com a foto de um cão desaparecido. CA solicitou que o professor 

retirasse o panfleto e que lhe entregasse, e durante a caminhada CA abordou todos que 

passaram por ela e que ela avistou, perguntando se haviam visto aquele cão. CA ainda 

solicitou ao professor e ao pai que ligassem para o número do folheto para saber mais 

informações sobre o cão e/ou se o mesmo já havia sido localizado. Outra situação 

similar ocorreu quando sua Irmã, por parte de Pai, deixou o emprego em que estava e 

sua madrasta expressou interesse em voltar a trabalhar. A cada estabelecimento 

comercial que passava, CA entrava e perguntava se havia emprego para a irmã e/ou para 

a madrasta. 

A Madrasta relatou que a implementação das orientações nutricionais não foi 

tarefa fácil. CA estava acostumada a ingerir, por exemplo, suco de laranja com açúcar. 

O controle na quantidade de açúcar colocado no suco gerava irritação na CA. Os Pais 

não relataram nenhum caso de agressão física por parte de CA, mas, brigas com gritos e 

choros eram constantes. A troca por produtos integrais, como arroz, foi bem aceito por 
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CA e por toda a família e a disponibilização de frutas, ajudou a controlar o 

comportamento de CA. 

Dado aos problemas de comportamento que o pai e a madrasta relataram 

acentuar-se, a psicóloga recomendou que CA passasse com um psiquiatra.  Como há um 

psiquiatra, aluno de Mestrado, no Programa de Pós Graduação Distúrbios do 

Desenvolvimento da UPM, foi feito contato e convite para este atendesse CA. O 

psiquiatra concordou em atender, a consulta foi realizada e foi prescrito os 

medicamentos Tupiramato e Fluoxetina. O primeiro para controle do comportamento e 

o segundo para controle do apetite. Pai e Madrasta tem relatado melhora em CA.  

Durante o PT havia sempre muito diálogo, muitas brincadeiras, conversas sobre 

os sentimentos, desejos e impressões de CA sobre sua vida e seu cotidiano. CA tem 

consciência de como a obesidade afeta sua saúde e da importância o PT para sua vida. 

No final de cada sessão de treinamento, era realizada alguma atividade lúdica com CA, 

jogos adaptados de basquete (quicar a bola), voleibol (lançar a bola sobre a rede), tênis 

com as mãos. Apesar de deslocar-se com muita dificuldade, CA sente grande prazer em 

disputar corridas com o professor. A cada treino CA pergunta para o professor se haverá 

corrida entre eles ao final: “Professor, hoje vai ter corrida?”. 

Na avaliação final do teste de aptidão física CA estava muito disposta. Mostrou 

melhora em quase todos os testes, fato que a deixou muito feliz e motivada para 

participar de mais testes e, na continuidade das atividades e na inclusão de mais 

atividades de corrida. A Madrasta, na avaliação final, relatou que antes do início do PT 

CA tinha regularmente incontinência urinária noturna, mas que após as semanas de 

treinamento que se seguiram a incontinência urinária cessou. O PT teve ótima aderência 

com 95% de frequência. As duas faltas de CA foram decorrentes da impossibilidade do 

pai em trazer CA até a UPM. 

 

 

CB 

 

CB é um jovem de 14 anos de idade. Vive com a mãe, a irmã mais velha de 19 

anos recém-separada e uma sobrinha de 4 meses. Os pais de CB estão separados a 6 

anos e CB passa a semana na casa da mãe e, em alguns finais de semana, fica na casa do 

pai que mora a pouco mais de 600 metros de distância. A confirmação através do teste 
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citogenético de CB se deu tardiamente, com 10 anos e 10 meses, atestando 

positivamente para o subtipo mais comum da SPW, a Deleção. 

CB não tem histórico de fratura ou de cirurgia, mas apresenta algumas alterações 

típicas como miopia e alguns problemas menores de saúde como rinite e sinusite, e 

outros que demandam importantes cuidados como hipercolesterolemia, hipertensão 

arterial, esteatose hepática e síndrome da apneia do sono. CB faz uso do equipamento 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) equipamento que facilita o fluxo de ar 

através das vias aérea superiores.  

A mãe de CB trabalha como diarista. Durante a semana Ela reserva sempre 1 dia 

para fazer as visitas periódicas de CB ao médico. Ela relata que a ausência de mais de 1 

dia no trabalho comprometeria as despesas do Lar. O pai de CB parece não participar 

das visitas médicas e desde o início do PT não apareceu ou quis obter informação sobre 

a natureza do estudo com o professor. CB e a família vivem em 3 cômodos de uma 

pequena casa alugada, adaptada para acomodar outras 2 famílias; uma ao fundo e outra 

à cima. 

CB frequenta o nono ano do ensino Fundamental II no período da manhã, 

porém, pouco sabe ler e escrever. Frequenta aula de reforço três vezes por semana 

(segundas, terças e quartas-feiras) no período da tarde e uma vez por semana, vai a uma 

igreja evangélica. CB demonstra ser bastante assíduo e participativo com suas práticas 

religiosas. Em um final de semana, o professor atrasou para treinamento e durante todo 

o PT, CB comentou sobre o atraso: “Professor, no próximo final de semana o Senhor 

por chegar às 7h00?”; “Sabe Professor, não é melhor quando a gente treinar de manhã 

cedinho?”; “Professor, o Senhor não vai esquecer da gente treinar cedo no próximo final 

de semana?”. Estas perguntas se repetiram muitas vezes durante o treinamento. 

Aparentemente, CB é responsável por ir até ao mercado ou a padaria para 

realizar pequenas compras para ele e sua irmã. A irmã é a pessoa com que CB passa boa 

parte do dia e é responsável pela preparação das refeições, que parece não acontecer em 

horários regulares. CB demonstrou interesse em participar do PT desde o primeiro 

contato quando o professor o visitou e a Mãe em sua casa. O mesmo interesse foi 

observado em seu esforço para a realização dos testes na avaliação inicial. 

Na avaliação inicial CB demonstrou grande interesse na realização dos testes. 

No teste de 6 minutos CB utilizou o pedômetro. CB não mexeu tanto quanto CA, mas, o 

dispositivo também não registou a frequência cardíaca.  
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Infelizmente, o primeiro encontro entre a mãe de CB e a nutricionista se deu na 

8 semana do PT e o segundo encontro com a nutricionista, ocasião em que seria 

entregue as sugestões de cardápio, não pode ser realizada ainda em função da 

indisponibilidade de horário da nutricionista. Mãe e participantes se encontraram com a 

psicóloga, que além de receberem uma explanação sobre as características 

comportamentais fenotípicas da SPW, foram avaliados através do CBCL e pelo WISC-

III, respectivamente. Que confirmaram a deficiência intelectual, QI estimado 74, e os 

problemas de comportamento. 

As sessões de treinamento ocorreram sempre as terças, quintas e sábados pela 

manhã. Dada a disponibilidade de CB, o PT foi realizado uma vez por semana na UPM 

e os outros dois encontros foram realizados em sua residência. A mãe de CB sempre o 

acompanhou até a UPM, mas acredita que CB é capaz de ir e retornar sozinho, tanto que 

em uma ocasião, CB foi e retornou sozinho.  

CB tem muitos amigos na vizinhança e durante as caminhadas era abordado e 

cumprimentado por muitas pessoas. Ao final de alguns treinos CB se sentava na calçada 

da rua para acompanhar o futebol dos colegas e conversar e noutras ocasiões, logo após 

o treino, saia com um amigo para andar pelo bairro. Apesar da timidez, CB tem boa 

dicção e se expressa relativamente bem. No início do PT até a 4 semana de treino, os 

diálogos eram sempre iniciados pelo professor, mas a partir daí, CB mostrou estar mais 

a vontade e começou a tecer alguns comentários sobre os treinos e sobre suas 

experiências cotidianas. 

Demonstrou também estar muito atento ao PT, em particular, com a sequência 

de atividades. Caso o professor esquecesse algum exercício, ou deliberadamente, 

mudasse a ordem de execução, CB questionava a falta do exercício e/ou o motivo para a 

mudança da ordem. Após o ocorrido, CB seguia durante o treino lembrando ao 

professor do seu esquecimento e perguntado se havia mais mudanças no treino. 

A proposta do PT era de que houvesse um aumento progressivo no número de 

atividades a cada 3 semanas, porém, CB mostrou boa condição física e disposição, e já 

na terceira semana, executava o conjunto completo de exercícios. 

A partir da quarta semana foi acrescentado 3 séries de 5 corridas de 40 metros, 

com recuperação ativa de 40 metros caminhando até o ponto de início e 2 minutos de 

recuperação entre as séries, e só na UPM, deslocamento de 5 metros à frente e à 

retaguarda na caixa de areia, duas séries de 3 repetições e, duas séries de deslocamento 

latero-lateral de 5 metros, duas séries de 3 repetições com intervalo entre as séries de 2 
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minutos. Em algumas situações, quando CB demonstrava muito cansaço e aumento na 

irritabilidade, estes exercícios eram reduzidos a uma série. 

Aos sábados, os treinos acontecem na rua em frente da casa de CB. Importante 

salientar que a rua possui uma inclinação de aproximadamente 30º e que o treino de 

corrida acontece em aclive. Em alguns momentos CB queixava-se do intervalo entre as 

séries: “Já professor?”; “Professor, você está me enganando?”; “Tá querendo me matar, 

professor?”. Apesar das queixas, com o incentivo apropriado, CB concluía todo o 

treinamento. 

Na terceira semana de treinamento na UPM, CB tomou banho no vestiário 

próximo às quadras onde são realizados os treinamentos, e em seguida, professor e CB 

foram ao encontro de sua mãe que o aguardava na sala de espera de um dos prédios da 

UPM. Chegando a sala de espera, sua mãe estava tomando café, oferecido pela UPM e 

disponível em uma máquina automatizada. CB, sem perguntar se poderia ou não pega, 

pegou um copo e acionou a máquina. Professor e mãe observaram em silêncio. Após o 

café pronto, CB pegou um sache de açúcar. Neste momento, o professor o questionou 

da necessidade de colocação do açúcar? CB respondeu afirmativamente de cabeça baixa 

em murmúrios. O professor sugeriu que ele coloca-se apenas meio sache. CB colocou o 

copo sobre a máquina, colocou meio sache de açúcar - um pouco contrariado - e foi 

pegar uma colher para misturá-lo. Neste momento, sua mãe pediu para que ele não 

deixasse o copo sobre a máquina, porque assim, atrapalharia outras pessoas de pegar 

café. CB respondeu agressivamente à sua Mãe: “Eu sei o que estou fazendo!”; “Precisa 

falar assim como?”; Porque essa estupidez comigo?!”; “Porque você é grossa 

comigo!?”. CB ameaçou jogar o café no lixo e foi contido pelo professor e pela mãe. 

Neste momento, CB já chorava compulsivamente e continuou a agredir verbalmente a 

Mãe, que com muita calma, disse que o aguardaria no lado de fora do prédio.  CB 

seguiu a Mãe xingando-a. O professor o abordou falando e pedindo para ele se acalmar, 

mas, CB o ignorou completamente. Seguiu até a mãe que já estava fora e continuou a 

discutir com ela e a chorar compulsivamente. A mãe que estava sentada em um banco, 

se levantou e seguiu para a rua em direção ao ponto de ônibus. CB a seguiu chorando e 

xingando. O professor, mais tarde, telefonou para a mãe que relatou estar bem e que 

aquele comportamento tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos tempos, mas 

que após a crise, mas calmo, CB se aproxima e se desculpa. 

O professor reencontrou CB na próxima sessão de treinamento que transcorreu 

sem nenhuma intercorrência, nem o professor e nem CB fizeram qualquer comentário 
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sobre o ocorrido. Na semana seguinte ao incidente CB se consultou com a psicóloga e 

na semana subsequente, fez uma consulta com o psiquiatra, que prescreveu Fluoxetina e 

Topiramato. Fluoxetina pode ser conseguida em Postos de Saúde, mas o Topiramato, 

por ser caro e pela mãe não ter condições financeiras de compra-lo, o psiquiatra se 

dispôs a consegui-lo. CB ainda não iniciou os tratamentos. 

A fim de oferecer novos desafios para CB, a partir da 5ª semana, o professor 

implementou uma atividade “bônus” nas sessões de treinamento. A atividade consistia 

em uma corrida contínua cuja distância aumentava a cada semana. O bônus começou 

com uma corrida de 60 metros e, na última semana do PT, alcançou a distância de 200 

metros. Essa corrida foi realizada na rua da casa de CB, que possui um aclive de 30º e 

comprimento de 80 metros. 

Quando o PT era realizado na casa de CB, ele era finalizado com uma 

caminhada pelo bairro. Durante a caminhada, assim como acontecia também com CA, 

as conversas transcorriam em torno das experiências de vida de CB. Em alguns 

momentos CB fixava-se insistentemente em pontos de interesse, como: o tempo 

estimado para o término da caminhada, cuja previsão era muitas vezes incompatível, e 

no seu Playstation 2, que era um ótimo videogame e que não havia necessidade da 

compra de um mais moderno.  

Em algumas situações, principalmente durante o treino de corrida, CB sugeria 

que houvesse diminuição na quantidade de séries ou no número de corridas, por conta 

do cansaço. Em determinado momento, o professor conversou com CB e avaliou o nível 

de fadiga através da frequência cardíaca observada no frequencímetro. Vendo que a 

frequência não estava alta e não havia informação de nenhum mal aparente, o professor 

conversou com CB e o treinamento seguiu sem alteração. 

O teste de resistência muscular foi idealizado para ser aplicada em degrau, sem o 

contato do tornozelo com o solo. Dada a debilidade física de CA, o teste foi adaptado 

para ser realizado em uma plataforma. CB não encontrou dificuldade em realiza-lo na 

plataforma e criou uma estratégia corporal de hiperextensão da coluna e projeção do 

quadril à frente, que gerou uma anteriorização do centro de gravidade alavancando o 

movimento de dorso flexão plantar do tornozelo. 

Assim, a partir do quarto teste CB realizou o teste de resistência muscular em 

um degrau. O resultado do teste teve grande oscilação, com quedas no número de 

repetições sem causas aparentes. No último teste CB foi orientado sobre a importância 
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do teste e que o professor aceitaria apenas um número mínimo de 60 repetições, e 

assim, CB o realizou adequadamente. 

CB também se saiu bem na avaliação final do teste de aptidão física. Melhorou 

em quase todos os itens. Um ponto interessante da avaliação foi o teste de 6 minutos. 

CB correu boa parte dele, parando apenas em 3 oportunidades para descansar 

caminhando, diferentemente da avaliação inicial em que CB mais caminhou do que 

correu. Porém, o resultado do teste final foi inferior ao teste inicial. 

CB também teve ótima aderência ao PT com 95% de participação. O PT não foi 

realizado em apenas 2 situações: uma em que CB teve consulta médica no mesmo dia 

do PT e, e em outra ocasião, o professor não pode comparecer à casa de CA por ter de 

participar de uma reunião em seu local de trabalho. 

 

5.2. Resultados das Avaliações 

 

A tabela 4 descreve os resultados das avaliações antropométricas (tanto do protocolo 

PRODOWN quanto do protocolo complementar) antes e após a intervenção do PT, para 

os participantes CA e CB. 

 

Tabela 4. Resultados das avaliações antropométricas antes (avaliação Pré) e após 

(avaliação Pós) a intervenção com o PT, para os participantes CA e CB. 

Fatores avaliados 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Idade (anos) 11 11 14 14 

Estatura (cm) 136 138 151 151 

Peso (kg) 85,40 83,00 85,85 89,55 

IMC (kg/cm
2
) 46,15 43,58 37,65 39,54 

Circunferência Abdominal (cm) 127,5 128 116,5 119,5 

Circunferência Quadril (cm) 119,8 119 107 110,2 

Circunferência Coxa Direita (cm) 67,8 67 61 63 

Circunferência Coxa Esquerda (cm) 69 67 60 61,5 

Circunferência Perna Direita (cm) 44,5 43,7 42,8 44,3 

Circunferência Perna Esquerda (cm) 44,7 42,5 41,5 42,5 

Circunferência Braço Direito Relaxado 

(cm) 
40 40,5 38 39,2 

Circunf. Braço Esquerdo Relaxado (cm) 37 36 38,5 38,4 

Circunferência Braço Direito Contraído 

(cm) 
42,5 41,8 39,7 40,4 

Circunf. Braço Esquerdo Contraído (cm) 40 37 39,8 39,4 
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Durante o período do PT, CA cresceu 2 centímetros e observou-se discreta 

diminuição nas medidas de circunferência. Algumas medidas tiveram um aumento em 

seus valores, como estatura, circunferência abdominal e circunferência braço direito 

relaxado. Considerando a diminuição do peso, é possível ter como hipótese que o 

aumento em algumas medidas seja decorrente da obesidade que dificulta a tomada 

dessas medidas. Durante o período de acompanhamento, o participante CB teve um 

aumento de 3,7 kg em seu peso e, com exceção da circunferência do braço esquerdo 

contraído que teve discreta diminuição e da estatura que se manteve estável, todas as 

outras medidas tiveram aumento.  

A seguir observa-se o gráfico 1 com a variação do peso dos participantes ao 

longo do PT. 

 

Gráfico 1: Variação do peso dos participantes ao longo do PT. 

 

CA apresenta alguma oscilação em seu peso observado em seu gráfico, porém, 

este se manteve descente por quase todo o período de treinamento resultando em uma 

diminuição de peso corporal de 2,65 kg. O peso corporal de CB oscilou muito ao longo 
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do período do PT. CB alcançou o peso de 90,25 kg e terminou um o PT com 89,55 kg. 

Um aumento de 3,7 kg no final do período. Essa oscilação tem sido associada a 

períodos que CB passa na casa de seu pai, onde não há controle do acesso a alimentos. 

A tabela 5, a seguir, apresenta o resultado das avaliações do conteúdo mineral 

ósseo por segmento corporal realizado pelo DEXA. 

Tabela 5: Resultados da avaliação do Conteúdo Mineral Ósseo por segmento corporal 

Segmento corporal 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Braço Esquerdo (g) 67,07 89,53 92,63 95,53 

Braço Direito (g) 75,94 72,98 96,67 107,55 

Tronco (g) 171,08 175,24 382,34 381,55 

Perna Esquerda (g) 192,81 185,51 258,82 284,91 

Perna Direita (g) 189,11 204,21 272,37 313,64 

Subtotal (g) 696,01 727,47 1102,82 1183,18 

Cabeça (g) 289,91 283,61 403,02 412,34 

TOTAL (g) 985,92 1011,09 1505,85 1595,53 

 

A análise por seguimento corporal de CA mostra uma alternância entre 

diferentes partes que obtiveram aumento e outras que tiveram diminuição do conteúdo 

mineral ósseo. Na somatória de todas as partes, o CMO teve aumento em relação à 

avaliação de linha de base (avaliação inicial). CB teve aumento no CMO em todas as 

partes do corpo, com exceção do tronco que teve uma pequena diminuição. Na 

somatória de todas as partes, CB teve aumento no CMO. 

A tabela 6 apresenta o resultado das avaliações da massa muscular por segmento 

corporal realizado pelo DEXA. 
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Tabela 6: Resultados da avaliação de Massa Muscular por Segmento Corporal 

Segmento corporal 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Braço Esquerdo (g) 1389,0 1497,7 2070,9 2202,0 

Braço Direito (g) 1641,7 1645,9 2594,3 2222,8 

Tronco (g) 22824,0 21357,4 19881,3 19521,5 

Perna Esquerda (g) 5520,0 5732,9 6365,7 6617,4 

Perna Direita (g) 5323,4 5840,8 7645,5 7080,0 

Subtotal (g) 36698,8 36074,7 38557,7 37643,7 

Cabeça (g) 2659,9 2921,6 3536,3 3643,3 

TOTAL (g) 39358,7 38996,3 42094,1 41286,9 

 

Observa-se que CA teve aumento de MM após o PT nos membros tanto 

inferiores quanto superiores, porém, observa-se uma grande perda no tronco. Na 

somatória entre as partes houve diminuição de MM total. 

Curiosamente, CB apresenta grande alternância nos resultado por segmento 

corporal, com aumento nos segmentos apendiculares esquerdo e perda nos segmentos 

apendiculares direito. Similar a CA, CB teve perda de MM no tronco. Na somatória 

entre as partes houve diminuição de MM total. 

A tabela 7 apresenta o resultado das avaliações de conteúdo de gordura corporal 

apresentado por segmento corporal realizado pelo DEXA. 

 

Tabela 7: Conteúdo de Gordura Corporal por Segmento Corporal – Gordura 

Segmento corporal 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Braço Esquerdo (g) 2902,8 3148,2 3058,1 3836,2 

Braço Direito (g) 3649,1 3461,3 3409,9 3679,1 

Tronco (g) 20125,6 17650,3 20226,6 21982,5 

Perna Esquerda (g) 7775,0 7467,4 6904,7 7557,4 

Perna Direita (g) 8503,8 8079,5 6737,0 7008,9 

Subtotal (g) 42956,3 39806,7 40336,2 44064,1 

Cabeça (g) 755,9 919,8 1232,3 1201,1 

TOTAL (g) 43712,2 40726,4 41568,5 45265,2 
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Com exceção do braço esquerdo que aumentou, todas as outras porções do corpo 

avaliadas tiveram diminuição de GC. Na somatória das partes observa-se uma 

diminuição de 2,99 kg. Com exceção da cabeça que teve diminuição de gordura, todas 

as partes do corpo de CB tiveram aumento de gordura que somadas chegam à de 3,7 kg. 

A tabela 8 apresenta o resultado das avaliações com a somatória dos tecidos 

corporais avaliados e sua representação do percentual corporal.  Observa-se que CA tem 

uma diminuição de quase 2% de gordura corporal, enquanto que CB teve um aumento 

de 2,6%. 

 

Tabela 8: Tabela com a Somatória e Percentual de Gordura corporal 

Item avaliado 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

CMO (g) 985,92 1011,09 1505,85 1595,53 

Gordura (g) 43712,2 40726,4 41568,5 45265,2 

Massa Muscular (g) 39358,7 38996,3 42094,1 41286,9 

Total Corporal (g) 84056,8 80733,8 85168,4 88147,7 

Percentual de Gordura Corporal (%) 52 50,4 48,8 51,4 

CMO - Conteúdo Mineral Ósseo 

 

 A tabela 9 apresenta os valores de área, conteúdo e densidade mineral óssea 

(DMO) do seguimento da coluna vertebral (L1-L4) e do total corporal ósseo para 

avaliar o status de saúde óssea do participante CA e a tabela 10 do participante CB. 

 

Tabela 9: Apresenta os valores de área, conteúdo e densidade mineral óssea (DMO) do 

seguimento da coluna vertebral (L1-L4) e do total corporal ósseo do Participante CA. 

Região Participante: CA 

Avaliação Pré Avaliação Pós 

Área 

(cm
2
)  

CMO  

(g) 

DMO 

(g/cm
2
) 

Área 

(cm
2
)  

CMO  

(g) 

DMO 

(g/cm
2
) 

L1-L4 Total 36,94 24,79 0,671 35,41 25,30 0,714 

Z – score - 0,3 - 0,1* 

Corporal Total 1128,47 985,92 0,874 1152,66 1011,09 0,877 

Z – score 0,0 - 0,2 

*Alteração com nível de significância de p > 0,05; CMO, Conteúdo Mineral Ósseo; DMO, Densidade 

Mineral Ósseo; Análise estatística realizada pelo software de análise e avaliação do DEXA. 
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Com base na observação dos dados da tabela 9, em particular ao Score – Z, é 

possível notar aumento na DMO (0,043 g/cm
2
; 6,5%) após o PT, alcançando nível de 

significância de p > 0,05. No total corpóreo de CA não foi observada diferença 

significativa entre após o PT. 

 

Tabela 10: Apresenta os valores de área, conteúdo e densidade mineral óssea (DMO) 

do seguimento da coluna vertebral (L1-L4) e do total corporal ósseo do Participante CB. 

Região Participante: CB 

Avaliação Pré Avaliação Pós 

Área 

(cm
2
)  

CMO  

(g) 

DMO 

(g/cm
2
) 

Área 

(cm
2
)  

CMO  

(g) 

DMO 

(g/cm
2
) 

L1-L4 Total 43,77 32,71 0,747 43,43 32,88 0,757 

Z – score - 0,8 - 0,9 

Corporal Total 1725,87 1505,85 0,873 1756,70 1595,53 0,908 

Z – score - 2,1 - 1,7* 

*Alteração com nível de significância de p > 0,05; CMO, Conteúdo Mineral Ósseo; DMO, Densidade 

Mineral Ósseo. 

 

Com base na observação dos dados da tabela 10, em particular ao Score – Z é 

possível notar aumento na DMO Total corporal (0,035 g/cm
2
; 4,01%) após o PT, 

alcançando nível de significância de p > 0,05. Não foi observada diferença significativa 

na DMO lombar após o PT. 

 

A tabela 11 apresenta os valores o resultado dos testes de avaliação da aptidão 

física PRODOWN. 

 

Tabela 11: Resultado do teste de aptidão física PRODOWN. 

PRODOWN 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Corrida de 6 minutos (m) 400 395 580 507 

Resistência Abdominal 0 0 0 0 

Flexibilidade Sentar/Alcançar (cm) 27 27 0 2 

Potência dos Músculos Inferiores (cm) 10 24,2 76 63 

Potencia dos Músculos Superiores (cm) 177 200 275 310 

Agilidade Quadrado (segundos) 15´´25 13´´39 9´´30 9´´20 

Velocidade de Deslocamento 20 m 

(segundos) 

11´´56 11´´03 6´´60 6´´30 
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 Após o PT, CA apresentou melhora em quase todas as variáveis mensuradas. 

Além da hipotonia e fraqueza muscular, a grande circunferência abdominal parece 

interferir na capacidade mecânica do quadril em flexionar-se, tanto no participante CA 

como no CB. Houve uma pequena piora no teste de 6 minutos de CA.  

O gráfico 2 apresenta os resultados do teste de resistência muscular através de 

realização do maior número de repetições de extensão e flexão da articulação 

tibiotársica. 

 

 

Gráfico 2: Resultado do teste de Resistência Muscular ao longo de 12 semanas do período de 

estudo. No eixo vertical é apresentado o total de repetições que os participantes alcançaram e no 

eixo horizontal é apresentada a quantidade de avaliações realizadas. Foram realizadas duas a 

três medidas por semana (de modo que CA teve 21 medidas e CB 16). 

 

Nos testes de resistência muscular, CA e CB apresentaram grande variação ao 

longo do PT. No final do PT a forma com que eram contadas as repetições de CA foi 

alterada. Ao invés da contagem continua progressiva, a contagem foi realizada de 10 em 

10. Durante a realização do teste, CA era incentivada a completar mais uma série de 10 

repetições. Por vezes, CA distraia-se relatando suas experiências diárias ou semanas, e o 

professor seguia a contagem em blocos. Ao final do PT CA teve um aumento de 200% 

no número de repetições. 
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Na realização do teste de resistência muscular para CB, foram observadas duas 

situações. A primeira era que a plataforma impunha pouca resistência para CB. A 

segunda foi que CB desenvolveu uma estratégia para ludibriar o teste, projetando o 

quadril à frente, alterando o centro de gravidade do corpo à frente alavancando a flexão 

dorsal do tornozelo. Assim, no quarto treino, CB começou a realizar o teste de 

resistência muscular em um degrau. Tomando com base a avaliação do quarto treino, ao 

final do PT CB teve um aumento de 37,36%. 

 

A tabela 12 apresenta os dados relativos ao nível de atividade física diária e a 

tabela 13 apresenta a diferença nas avaliações pré e pós-intervenção. 

 

Tabela 12: Avaliação do Nível de Atividade Física Diária.  

 

Variáveis 

Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Pedômetro Passos 15.423 10.825 24.529 31.345 

Distância (km) 6.939 5.414 15.942 20.374 

Gasto Energético (Kcal) 451,1 303,9 960,4 1.227,3 

QNAF Pontos 211 199 231 310 

QNAF: Questionário de Nível de Atividade Física. 

 

 

Tabela 13: Diferenças entre o Nível de Atividade Física Diária nas avaliações pré e 

pós-intervenção (valores positivos indicam aumento e valores negativos diminuição). 

 

Variáveis 

Participantes 

CA CB 

Diferença Pós-Pré Diferença Pós-Pré 

Pedômetro Passos - 4595  

(42,48%) 

+ 6.816 

(27,78%) 

Distância (km) - 1525 

(28,17%) 

+ 2.865 

(17,97%) 

Gasto Energético (Kcal) - 147,2 

(48,44%) 

+ 172,6 

(18%) 

QNAF Pontos - 12 

(6%) 

+ 79 

(34%) 

QNAF: Questionário de Nível de Atividade Física. 
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Os resultados dos testes de nível de atividade física diária mostram queda no 

nível de atividade de CA, com diminuição de 42% na quantidade de passos mensurados, 

de 28,17% no total da distância, 48,44% no total de gasto calórico e de 6%, através do 

QNAF. Foi observada também uma diferença, nas situações de pré e pós-avaliação com 

relação à distância percorrida e número de passos, no caso de CA, a diferença de 

14,31% encontrada entre a distância e a quantidade de passos, deve-se ao aumento do 

comprimento da passada, de 0,45cm para 0,50cm, mensurado no teste de 60 metros que 

antecedeu a aplicação dos dois testes. 

 Os resultados do teste de nível de atividade física diária de CB mostraram 

aumento no seu nível de atividade. Foi verificado aumento de 27,78% na quantidade de 

passos, de 17,97% no total da distância percorrida, de 18%, no total de gasto calórico e 

de 34% nas atividades descritas pelo QNAF. 

A tabela 14 apresenta os resultados da análise clínica e do hemograma dos 

participantes. No encontro de apresentação do projeto para o pai e a madrasta de CA, o 

pai informou que CA iria fazer análise clínica no Hospital Universitário da UNIFESP na 

próxima semana. Aproveitando a oportunidade, o professor solicitou que uma cópia dos 

resultados fosse entregue para ser incluído no estudo. 

Os resultados da análise foram entregues após 6 semanas do início do PT, com 

boa parte dos dados incompletos, como pode ser visto na tabela 16. Informaram que a 

impressora do departamento na UNIFESP estava sem cartucho de tinta e que pegaram 

somente estas informações, mas que, quando fosse possível, trariam os dados restantes. 

Os dados ainda não foram disponibilizados. 

A segunda avaliação de CA foi realizada no Laboratório Escola de Análise 

Clínica e Toxicológica (LEACT) da UPM. Após 8 tentativas, apenas um frasco com 

sangue foi coletado. A coleta foi interrompida para não causar mais estresse em CA e 

não foi possível realizar toda a análise. As duas avaliações clínicas de CB foram 

realizadas no LEACT sem grandes problemas. O sangue foi coletado na segunda 

tentativa, nas duas avaliações, e foi possível realizar a análise completa.  
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Tabela 14: Resultado da análise clínica dos Participantes. Os valores não apresentados 

não foram medidos. 

Variáveis Participantes 

CA CB 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Avaliação 

Pré 

Avaliação 

Pós 

Glicose (mg/dL) - 79 87 115 

Ácido Úrico (mg/dL) - 6,1 7,2 5,5 

Colesterol Total (mg/dL) 166 159 235 182 

HDL (mg/dL) 42 33 53 44 

LDL (mg/dL) 109 112 153 119 

VLDL (mg/dL) 16 14 29 19 

Triglicérides (mg/dL) 82 72 143 95 

Eritrócitos (10
6
/mm

3
) - - 4,82 4,39 

Hemoglobina (g/dL) 13,8 - 12,6 12,6 

Hematócritos (%) 43,4 - 40,1 36 

VCM (fL) - - 83 82 

HCM (pg) - - 26,2 28,7 

CHCM (g/dL) - - 31,5 35 

RDW (%) - - 13,6 14 

Leucócitos (%;mm
3
) - - - - 100 11000 100 10500 

Neutrófilos (%;mm
3
) - - - - 68 7480 67 7035 

Bastonetes (%;mm
3
) - - - - 0 0 1 105 

Segmentados (%;mm
3
) - - - - 68 7480 66 6930 

Eosinófilos (%;mm
3
) - - - - 5 550 2 210 

Basófilos (%;mm
3
) - - - - 0 0 0 0 

Linfócitos Típicos (%;mm
3
) - - - - 26 2860 27 2835 

Linfócitos Atípicos (%;mm
3
) - - - - 0 0 0 0 

Monócitos (%;mm
3
) - - - - 1 110 4 420 

Contagem de Plaquetas (10
3
mm

3
) 315 - 323 349 

Hemoglobina Glicada (md/dL) 6,4 - - - 

Creatinina (mg/dL) 0,3 - - - 

 

 Apesar dos testes de CA apresentar-se fragmentado, é possível observar 

alteração em alguns dos itens avaliados, como diminuição do colesterol total e dos 

triglicérides. Nos resultados do hemograma de CB é possível observar uma diminuição 

em importantes variáveis relacionadas á saúde como: ácido úrico, colesterol total, LDL, 

VLDL e triglicérides. 

 Na avaliação final (tanto para CA quanto para CB), as demais frações se 

encontram todas dentro dos valores de normalidade esperados para o sexo e a idade. 

Apenas o Monócito na avaliação inicial se encontrava abaixo dos valores de referencia, 

mas, na avaliação final este se elevou e o Eosinófilos na avaliação inicial se encontrava 

no limiar superior e na avalição final diminuiu para os valores de normalidade 

relacionados à boa saúde. 
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6. DISCUSSÃO 

A SPW, primeiramente descrita em 1954, é uma doença genética do 

cromossomo 15 decorrente da ausência da expressão génica da região 11.2q-13q, e que 

é controlada por um imprinting genômico. A ausência na expressão gênica desta região 

desencadeia uma variada gama de problemas, cujos principais são: a severa hipotonia 

neonatal, atraso no desenvolvimento global (motor e cognitvo), a deficiência intelectual, 

hiperfagia e obesidade. 

De fato, a SPW é a síndrome genética mais comumente associada à obesidade e, 

neste sentido, muito se tem investigado para melhor compreender seu mecanismo e 

assim desenvolver tratamentos que possam ser utilizados não só para as pessoas 

acometidas com a SPW, mas também para a compreensão da obesidade de modo geral, 

que tem afetado crescentemente a população mundial. 

Os dois participantes deste trabalho apresentam amplo espectro fenotípico 

relacionado à SPW, avaliado através do critério de diagnóstico clínico (HOLM et al., 

1993), porém, só obtiveram a confirmação do diagnóstico citogenético tardiamente. A 

demora na identificação pode ser atribuída ao desconhecimento da SPW por parte dos 

profissionais da saúde envolvidos no parto e no acompanhamento pós-natal, associando-

a apenas a disfunção neuromotora, a hipotonia e a dificuldade alimentar (EHARA; 

OHNO; TAKESHITA, 1995; WHITTINGTON et al., 2001).  

O rápido diagnóstico é de fundamental importância para o início de práticas 

interventivas específicas e adequadas à síndrome e assim, potencializam as chances de 

sucesso no desenvolvimento e crescimento saudável da pessoa com a SPW (BEXIGA et 

al., 2010; CASSIDY; DRISCOLL, 2009). 

Em um país marcado pela desigualdade social, o acesso a serviços de saúde e 

educação adequados não são disponibilizados a todos. Os pais dos participantes deste 

trabalho tem baixa renda familiar e tinham pouca informação sobre a SPW. Cuidados 

básicos para a SPW, como controle do acesso ao alimento, não era realizado de forma 

adequada.  

Nenhum dos participantes deste trabalho foi submetido a tratamento com GH. 

Apesar das pesquisas apontarem os efeitos benéficos da terapia com GH (CARREL et 

al., 1999, 2002, 2004, 2010; EIHOLZER et al., 1998; MYERS et al., 2007), o relato dos 

pais dos participantes deste trabalho sugerem que os serviços públicos tem, 
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aparentemente, adotado postura conservadora quanto ao tratamento com GH, 

provavelmente, em função dos possíveis efeitos colaterais como: diabete mellitus, 

hipertrofia cardíaca, dores articulares, dentre outros. Por isso estudo de seguimento são 

importantes com essa população para poder descrever adequados da eficácia das 

intervenções na SPW. 

Ambos os participantes apresentam obesidade mórbida, com IMC acima de 35 

kg/m
2
 e com histórico de quedas. A associação entre hipotonia, aumento do volume 

corporal e desvio na coluna vertebral é apontada como responsável pela estratégia 

postural anormal na SPW, e responderiam pelo elevado número de quedas e fraturas, 

como observado em CA (CAPODAGLIO; MENEGONI; et al., 2011; GALLI et al., 

2011). 

Diferentes de obesos não sindrômicos, o aumento do peso na SPW não é 

acompanhado pelo aumento de massa muscular (VAN MIL et al., 2001). Esse 

fenômeno pode responder o baixo NAF em trabalhos anteriores (BUTLER et al., 2007; 

EIHOLZER et al., 2003; SCHLUMPF et al., 2006) e que aqui também foram 

observados. E esse seria um dos pontos principais, no qual a prática frequente da AF e a 

aplicação da carga crescente, como as sugeridas pelo PT apresentado nesse trabalho, é 

tão importante. 

Ainda que estigmatizadas como hipoativas, pessoas com SPW tem demonstrado 

nível de atividade física diária semelhante ao de pessoas típicas (BERG-EMONS; 

FESTEN; HOKKEN-KOELEGA, 2008; NARDELLA; SULZBACHER; 

WORTHINGTON-ROBERTS, 1983). Foi observado que CA apresenta baixo nível de 

atividade física, enquanto CB apresenta nível moderado, com base nos valores 

sugeridos por (MATSUDO; ARAÚJO, 2008; TUDOR-LOCKE; JR, 2004; TUDOR-

LOCKE et al., 2011). Após o PT foi observado um declínio no nível de atividade diária 

de CA. Este resultado pode ser explicado pelo uso do pedômetro em um dia pouco 

ativo, pois, contrasta com os relatos dos pais na melhora da prontidão para a realização 

das atividades diárias, na maior disposição e menor fadiga nas caminhadas, observadas 

frequentemente pelo educados físico que implementou o PT. O resultado de CB mostra 

aumento no nível de atividade física alcançando valores que são relacionados à boa 

saúde e a provável adoção de hábitos de ampliação de atividade física diária. 

Estudo conduzido por Dykens (2012) observou que as principais atividades de 

lazer de pessoas com a SPW concentram-se em atividade hipocinéticas como assistir 
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TV, jogos de computador e jogos de quebra-cabeça. Porém, isso não significa que 

pessoas com SPW não possam interessar-se por atividades locomotoras. De fato, os dois 

participantes deste estudo realizaram o PT com grande entusiasmo e em inúmeras 

situações solicitaram a adição de mais atividade, como os pedidos de CA para disputas 

de corrida com o professor. Os resultados de CA e CB, relacionados ao aumento da 

prontidão para realização de atividades físicas, corroboram os achados da literatura 

corrente quanto ao efeito de um PT sobre o nível de atividade física diária em pessoas 

com SPW (EIHOLZER et al., 2003; SCHLUMPF et al., 2006; VISMARA et al., 2010). 

Na avaliação de resistência muscular, ambos os participantes tiveram aumento 

no número de repetições máximas. Este resultado corrobora os encontrados na literatura 

científica (EIHOLZER et al., 2003; SCHLUMPF et al., 2006), porém durante o PT, foi 

necessário adotar algumas estratégias para que ambos os participantes seguissem 

tentando realizar o máximo número de repetições. 

No teste PRODOWN, CA e CB melhoraram em quase todas as variáveis 

mensuradas. Entretanto, no teste de 6 minutos CA e CB apresentaram resultado inferior 

à avaliação inicial e, no teste de potência de membros inferiores, CB também teve 

resultado inferior na avaliação final. No teste de 6 minutos é possível levantar a hipótese 

de que ambos participantes não realizaram o máximo esforço durante a tarefa, 

comportamento similar ao adotado no teste de resistência muscular e que talvez esse 

comportamento tenha relação com a habilidade argumentativa e/ou manipulativa da 

síndrome, só que ao invés de ser utilizado para conseguir comida ele foi adaptado para 

limitar o gasto energético (DYKENS et al., 1992). 

No teste de potencia de membros inferiores de CB é possível levantar a hipótese 

de que a diminuição do rendimento seja decorrente do aumento de peso corporal e que 

este tenha suprimido o ganho de força. 

Na avaliação de composição corporal após o PT, CA teve diminuição na 

porcentagem de GC. Este achado está em consonância com o referencial teórico que 

demonstrou o efeito positivo da AF na diminuição da GC (SCHLUMPF et al., 2006). 

Porém, CB teve aumento de 2,6 na porcentagem GC. Uma hipótese para este resultado é 

a ausência do controle sobre sua ingestão alimentar. Durante este trabalho foi observado 

que nos finais de semana que CB passou na casa do pai, ao apresentar-se para o PT 

semanal na UPM, CB estava mais pesado. Ainda que não seja possível atribuir a 

responsabilidade da instabilidade do peso de CB ao pai, fica claro que todos os 
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membros da família tem grande responsabilidade no estabelecimento e na manutenção 

de um ambiente familiar sadio para a pessoa om a SPW (LIMA, 2011). 

Em função da deficiência e/ou insensibilidade ao GH, pessoas com a SPW são 

menores e tem menos MM, quando pareados por idade e sexo com pessoas saudáveis. 

Estudo conduzido por Butler e colaboradores (2007) mostrou que a taxa metabólica em 

repouso e em atividade era menor que o grupo controle. Assim, caso não haja 

adequação da ingestão energética para valores condizentes com a taxa metabólica, se a 

ingestão calórica for superior à demanda energética, a pessoa irá ganhar peso. 

Diferente de CA, cuja madrasta cuida quase que integralmente dela, a Mãe de 

CB trabalha e CB passa boa parte do dia só ou com a irmã que se concentra no cuidado 

do filho recém-nascido. Assim, é quase impossível controlar o acesso à comida para 

CB. O fato da Mãe de CB ainda não ter recebido o retorno da consulta com a 

nutricionista do projeto e do pouco envolvimento do Pai, somam-se para explicar o 

ganho de peso de CB. 

Controle da ingestão alimentar é fundamental para o controle do peso na SPW 

dado ao reduzido gasto energético em função da menor quantidade de massa muscular, 

órgão que mais consome energia (BUTLER et al., 2007; HOLSEN et al., 2006; LIMA, 

2011; MILLER et al., 2011). Somado ao controle do peso, salienta-se a importância na 

participação de uma psicóloga e psiquiatra para atender pais e participantes no controle 

de problemas de comportamento que a restrição do acesso ao alimento pode gerar 

(MESQUITA et al., 2010). 

Em função dos problemas de comportamento relatados pela madrasta de CA, na 

décima semana do PT, CA foi encaminhada pela psicóloga ao psiquiatra do programa. 

Iniciou tratamento medicamentoso com Fluoxetina e Topiramato, sendo este último um 

medicamento anticonvulsivante para tratamento da epilepsia e na profilaxia da 

enxaqueca. O topiramato reduz a hiperexcitabilidade de células nervosas (funcionando 

como agonista Gabaérgico), podendo no caso de pessoas com SPW (CARVALHO et 

al., 2007), auxiliar na redução da busca por alimentos, e que pode ter contribuído 

também com a diminuição de gordura de CA. 

A Mãe CB também relatou que nos últimos meses os problemas de 

comportamento aumentaram com crises de raiva e choro, fato que é comum dentro do 

fenótipo comportamental da síndrome (CURFS et al., 1995; GARZUZI et al., 2009; 

MESQUITA et al., 2010). Na oitava semana do PT, CB passou pela psicóloga e com o 
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psiquiatra, e já iniciou tratamento com Fluoxetina. A Mãe relatou que as crises já 

atenuaram. 

A elevada demanda de atenção, cuidados médicos e os problemas de 

comportamento, fazem da SPW uma das síndromes com maior nível de estresse 

parental (LANFRANCHI; VIANELLO, 2012). O relato de ambas as famílias 

confirmam este achado. A busca por comida durante a noite, os acessos de raiva e 

choro, as várias e longas visitas médicas podem comprometer o relacionamento 

interpessoal dos membros da familiar. Esse fato reforça a necessidade de abordagens 

multidimensionais que considerem o suporte emocional e treino de manejo para pais de 

crianças com transtornos do desenvolvimento.  

Crises de raiva, choro, comportamento ritualístico, transtorno obsessivo 

compulsivo (TOC) são comuns na SPW. Em especial, o TOC parece ter uma relação 

temporal direta com o início do quadro hiperfágico na infância e sua intensificação na 

fase adulta. É possível também que outros objetos de obsessão surjam, como aquele 

observado em CB com o videogame e o tempo. Intervenção medicamentosa com 

inibidores dopaminérgicos e serotonérgicos tem sido utilizada com sucesso para 

redução deste tipo de transtorno (DIMITROPOULOS; SCHULTZ, 2007). 

Ainda que CB tenha um aumento na sua porcentagem de GC, o hemograma 

mostrou diminuição de alguns importantes marcadores relacionados a doenças 

coronárias como: LDL, VLDL, Triglicerídeos e no Colesterol total. Seria esperado 

aumento do HDL em função do PT, porém, este também diminuiu, esse fato aponta para 

a necessidade da ampliação do PT para que os benefícios da atividade física possam ser 

verificados de modo mais evidente. Os dados de CA apresentam-se fragmentados, 

porém, ainda é possível observar algumas importantes modificações no seu perfil 

colesterolémico. Este achado vai ao encontro da literatura corrente quanto aos efeitos da 

atividade física no perfil hemodinâmico de seus praticantes (STEELE et al., 2008). 

Em relação ao status ósseo, foi observado aumento da DMO Lombar de CA e 

aumento da DMO Total corporal de CB após o PT, quando comparados a valores de 

referencia para a idade e sexo (p > 0,05). Com base na busca bibliográfica para a 

construção do referencial teórico de trabalho, até onde foi possível ter acesso, por 

buscas em referenciais teóricos, este é o primeiro trabalho que relata os efeitos 

benéficos de um PT sobre a saúde óssea na SPW. 
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 A aplicação do PT mostrou-se um desafio dada a complexidade da SPW. 

Adequações foram realizadas constantemente para se atender as necessidades de cada 

participante e a dinâmica de cada família. Como relatado na literatura corrente 

(BUTLER et al., 2002; CASSIDY; DRISCOLL, 2009; HOLM et al., 1993) e também 

observado neste trabalho, a intervenção interdisciplinar é fundamental para o sucesso de 

práticas interventivas na SPW. Este estudo observou que o acompanhamento por 

profissionais da área da psicologia, psiquiatria e nutrição aos familiares e aos 

participantes é essencial para o sucesso do PT. Apenas desse modo, os benefícios 

específicos da introdução de atividades físicas diárias em pessoas com SPW 

(fortalecimento muscular, aumento da MM, melhora de resistência cardiovascular) 

poderão ser obtidos de maneira eficiente. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Foi possível verificar ao final desse estudo efeitos positivos da introdução de um 

programa de treinamento físico para crianças com SPW. Houve melhora em vários 

indicadores de aptidão física como redução de peso em CA e aumento da atividade 

física espontânea em CB. Além disso, após 12 semanas e 10 semanas de treinamento, 

CA e CB, respectivamente, apresentaram melhor em quase todos os testes da bateria de 

avaliação PRODOWN. 

Indicadores de melhora de saúde foram observados também por meio do 

hemograma. Apesar do hemograma de CA estar fragmento, foi possível observar tanto 

em sua análise, quanto na de CB, melhora de importantes frações relacionadas a fatores 

de risco para doenças coronárias. CA aumentou sua DMO Lombar após o PT. Antes do 

PT, CB apresentava nível abaixo da média populacional de DMO Total corporal, mas 

que após o PT CB teve aumento alcançando valores da média populacional. 

Outro fator positivo do PT foi a ótima aderência. Os participantes realizaram as 

atividades de maneira empenhada, muitas vezes solicitando a continuação das 

atividades. Esse fato pode estar associado à introdução do caráter lúdico e do incentivo 

constante dado durante a realização do PT.  

Outra conclusão importante relaciona-se ao aprendizado relativo a 

implementação do PT em crianças com SPW. Verifica-se a necessidade de constante 

acompanhamento multiprofissional para suporte familiar, que se mostrou um fator 

determinante na eficácia das intervenções. Além disso, melhora do conhecimento sobre 

a síndrome e de modos de manejo para restringir o acesso à comida e controlar 

problemas de comportamento, como acessos de agressividade e birra, são necessários. 

Como limitações desse estudo, pode-se citar a sua realização com apenas dois 

participantes e tempo relativamente curto de implementação do PT (12 e 10 semanas). 

Para que os efeitos da atividade física possam ser mais pronunciados há necessidade de 

prática constate e duradoura. Assim, a continuação desse estudo já está em andamento 

com a ampliação da amostra (para 4 participantes e da faixa etária, incluindo 

participantes mais novos) com duração prevista de 12 meses com avaliações 

intermediárias a cada 3 meses. Assim será possível verificar o surgimento e a melhora 

dos indicadores de aptidão física e de saúde, de modo geral, nessa população. Além 

disso, integrado a esse projeto, os pais serão convidados a participar de grupos de 



89 
 

suporte emocional além de receberem orientações para manejo comportamental e 

nutricional de seus filhos. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: ANAMNESE 

 

Ficha de anamnese 

 

Nome: __________________________________________  Data de nasc.:____/____/_______  

Naturalidade: __________________________ 

 

Nome da Mãe:_______________________________ Data de nasc.: ____/____/_______ 

Ocupação:__________________________________ 

Nome do Pai:________________________________ Data de nasc.: ____/____/_______ 

Ocupação: _________________________________ 

Informação complementar (situação conjugal, mais filhos, divisão dos cuidados do 

filho(a)):_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Endereço: _____________________________________nº______ Bairro_________________ 

Complemento: ________________________________________________________________ 

Telefone Res.: (____) _______________ Telefone Cel.: (____) _______________  

Telefone Rec.: (____) _______________ 

 

Data do diagnóstico Genético: ____/____/_______ 

Subtipo Genético: ______________________________________________________________ 

Informação complementar: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



99 
 

 

 

Questionário: Características fenotípicas com base no critério de diagnóstico clínico: 

 

Critérios Maiores: 

Hipotonia neonatal com fraca sucção .......................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Problema para se alimentar com utilização de técnicas e  

fraco ganho de peso ..................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Após 12 meses, ganho de peso rápido na relação altura e peso 

....................................................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Características faciais distintas (olhos amendoados, lábio superior estreito, fronte larga) ........... 

....................................................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Hipogonadismo: 

Homem: hipoplasia escrotal, criptorquidismo, pênis pequeno...... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Mulher: hipoplasia dos lábios genitais menores e/ou do clitóris... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Maturação gonodal atrasado ou incompleto, com o surgimento das características de maturação 

sexual atrasados ou incompletos .................................................. (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Desenvolvimento global atrasado, dificuldade de aprendizagem (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Hiperfagia / Obsessão por comida ................................................(  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

 

Critérios Menores: 

Diminuído movimento fetal, choro fraco, melhora com o avanço da idade  .................................. 

........................................................................................................(  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Problemas de comportamento característicos: comportamento obsessivo/compulsivo, explosões 

de raiva, tendência a ser argumentativo, manipulativo, comportamento de oposição, possessivo, 

persevero e mentiras ..................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Distúrbio do sono, apneia noturna ............................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Baixa estatura ............................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Hipopigmentação: Cabelo e pele, comparado à família ............... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Narrow hands ................................................................................ (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Anormalidades ocular: Estrabismo/Miopia ...................................(  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Saliva mais espessa e viscosa ....................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Problema na articulação da fala .................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 
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Cutucar a pele ............................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

 

Critérios complementares: 

 

Limiar de dor mais alto ................................................................ (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Vomito diminuído ........................................................................ (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Instabilidade na temperatura corpórea ......................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Escoliose e/ou Cifose ................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Adremarca precoce ...................................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Osteoporose ................................................................................. (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Habilidade incomum com jogos de quebra cabeça ...................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

Estudo neuromuscular normal ..................................................... (  ) Sim  (  ) Não  (   ) Não sabe 

 

Outras informações: 

Já teve alguma fratura? ............................................... (  ) Sim  (  ) Não  Quantas? ___________ 

Em qual(is) parte(s) do corpo? ___________________________________________________ 

Como ocorreu(ram)?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Já passou por alguma intervenção cirúrgica?..............(  ) Sim  (  ) Não  Quantas? ___________ 

Qual(is) era(m) a(s) alteração (ões) problema(s)?____________________________________ 

A(s) alteração(ões) foi(ram) corrigida(s)?____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Queixa-se de dor(es)?................................................(  ) Sim  (  ) Não  

Em qual(is) parte(s) do corpo?___________________________________________________ 

A(s) dor(es) já foi(ram) diagnosticada(s)?__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Faz uso de medicamento (s)?............................................(  ) Sim  (  ) Não  Quantas? ________  

Qual é? Qual a posologia? Surtiu resultado?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Frequenta a escola regular?....................(  ) Sim  (  ) Não  Qual o período?_________________ 

A escola é especial? ..............................(  ) Sim  (  ) Não  Qual o período?_________________ 

Frequenta aula de reforço? ....................(  ) Sim  (  ) Não  Qual o período?_________________ 

Sabe ler e escrever? ...............................(  ) Sim  (  ) Não   

Relaciona-se bem com o(s) professor(es)? ................................... (  ) Sim  (  ) Não   

Relaciona-se bem com a(o)(s) colegas de classe? ......................... (  ) Sim  (  ) Não   

Faz aula de educação física na escola?.......................................... (  ) Sim  (  ) Não   

Quantas vezes por semana? _________________________ 

Qual a duração da aula? ____________________________ 

Gosta das aulas de educação física? .............................................. (  ) Sim  (  ) Não   

Mostra-se disposta a fazer as aulas de educação física? ............... (  ) Sim  (  ) Não   

 

Faz outra (s) atividade (s)? .................................................................. (  ) Sim  (  ) Não   

O que faz? (Local e período)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: FICHA DE AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Avaliação Antropométrica     Data da avaliação: ____/_____/ ________ 

 

NOME: 

SEXO:  (  ) M  (  )F DATA DE NASCIMENTO:          /          / 

DATA DE AVALIAÇÃO:           /          /  HORÁRIO: TEMPERATURA: 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

Estatura:                                                 

cm 

Circunferência Braço Relaxado (d/e):                                  

cm 

Peso:                                                         

kg 

Circunferência Braço Contraído (d/e):                

cm 

IMC:                                                                       

kg/m
2
 

Circunferência Coxa (d/e):                              

cm 

Circunferência Abdominal:                  

cm 

Circunferência panturrilha (d/e):                    

cm 

Circunferência Quadril:                                   

cm  
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ANEXO 3: FICHA DE AVALIAÇÃO – PRODOWN 

Ficha de Avaliação Adaptada PROESP – BR (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Avaliação Proesp-BR     Data da avaliação: ____/_____/ ________ 

 

NOME: 

SEXO:  (  ) M  (  )F DATA DE NASCIMENTO:          /          / 

NOME DA MÃE:       

NOME DO PAI: 

DATA DE AVALIAÇÃO:           /          /  HORÁRIO: TEMPERATURA: 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

6 minutos:                                             m Abdominal:                                          qtde 

Massa corporal:                                  kg Salto em distância:                                cm 

Estatura:                                              cm Arremesso de Medicineball:                cm 

Envergadura:                                      cm Quadrado:                                             seg 

Sentar-e-alcançar:                              cm Corrida de 20 metros:                          seg 
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ANEXO 4: QUESTIONÁRIO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA

 

EIHOLZER, et al. (2003) 
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ANEXO 5: AVALIAÇÃO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA - PEDÓMETRO 

AVALIAÇÃO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA  Nº:  (1)  (2)     

NOME: ________________________________________________   dia: ____/____/_______ 

 

Nível de Atividade Física  

Nome 
Data de entrega do 

Pedômetro 

teste 60 metros 
Avaliação Data teste 

Pedômetro Q.N.A.F. 

Passos Passos Distância (km) Gasto Energético (Kcal) Pontos 

 
  Inicial 

     

     

     

Total 
          

 
Data de entrega do 

Pedômetro 

teste 60 metros 
Avaliação Data teste 

Pedômetro Q.N.A.F. 

Passos Passos Distância (km) Gasto Energético (Kcal) Pontos 

 
  Final 

     

     

     

Total 
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ANEXO 6 : AVALIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO CORPORAL - DEXA 

AVALIAÇÃO DEXA  Nº:  (1)  (2)  (3)  (4)   

NOME: ________________________________________________   dia: ____/____/_______ 
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ANEXO 7: LISTA DE RECOMENDAÇÕES AOS PAIS 

Lista de Recomendações aos Pais 

 Estimule seu (sua) filho (a) a cuidar da higiene pessoal; 

i. Escovar os dentes e cabelos; 

ii. Lavar as mãos; 

iii. Tomar banho. 

 

 Estimule seu (sua) filho (a) a auxiliar nas tarefas do lar; 

i. Arrumar a (s) cama (s); 

ii. Varrer a casa, o quintal, a calçada; 

iii. Levar o lixo para fora; 

iv. Ajudar na mudança de algum móvel. 

 

 Leve seu filho (a) para passear em parques ou pela própria 

vizinhança; 

i. Inicie com pequenas distâncias e progressivamente vá 

aumentando o tempo de caminhada; 

ii. Procure brincar com ele (a) durante a caminhada, para que 

esta seja prazerosa. 

 

 Proponha brincadeiras e participe com ele (a); 

i. Pega-pega; 

ii. Cabo de guerra; 

iii. Voleibol, Futebol na rua; 

iv. Parlendas. 

 

 Estimule-o (a) a brincar com outras crianças; 

i. Informe para os (as) colegas sobre a doença dele (a). 

 


