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A síndrome de Prune Be ll y ou da "barriga em ameixa seca' é congênita e se mani resta e m recé m-nasc ido do 
sexo mascu lino. Caracteriza-se por paredes abdominais finas e flácidas , de aspecto ruguso com hipoplasia ou agenesia 
dos músculos da parede abdominal , criptorquidia bilateral e anomal ias das vias urinárias. L . A. S., 6 meses de idade, 
deu entrada na unidade de pacientes g raves do Institu to Fernandes Figueira FIOCRUZ cm 11 /05/98, proveniente 
do lar, com quadro de IRA, anemia, sepse, diarréia, di stúrbi o de coagulação, choque e infecção urinári a. Foi intubado, 
ve ntilad o mecani camente por 18 dias, sendo 16 dias e m VMI e 2 dias em CPAP traq ueal. Neste período ocorreu 
um episódio de PCR por extubação ac idental. O acompanh amento fisioterápico fo i de fo rma descontínua , ora por 
apresentar labi lidade clínica , ora por intolerância às tentativas de desmame , necessitando inclu sive de parâmetros 
agressivos. Após desmame da prótese venti latór ia, o RX imediato do tórax mo strava ate lectas ia do LSD . A pos
tura do paciente no leito era de hiperextensão da co lu na vertebral, discreta retração do esterno , e levação das cos
teias e dos ombros e encurtamento da mu sc ulatura do pescoço. O aspecto geral do tórax era de deformidade em sino 
(redução do di âmetro ap ical e aumento do di âmetro diafragmático) . O tratamento fi sio terápi co in stituído incluiu a co

locação de uma cinta abdominal , posicionamento em prono com retroversão de pel ve e foi utilizado o método RTA (reequilíbrio 
tóraco-abdominal) como terapêuti ca de primeira escolha e, em seguida, aspiração naso-raríngea. O manu seio inclui u 
alongamento pass ivo de toda a musculatura para vertebral e de cintura escapular, enfati zando o alongamento dos mú s
culos peitorai s. O RX de tórax após conduta mostrou recrutamento al veolar da área co mprometida. Concluímos que o 

apoio adequado da parede abdominal , por meio do uso da cinta e postura prona, associado aos alongamentos descritos 
e maior estabilidade da caixa torácica fez com que houvesse melhora significati va do padrão respiratóri o com reper
cussão clínico funcional. Atualmente, o paciente segue acompanhamento sistematizado de fi sioterapia respiratória ambulatorial 
no IFF-FIOCRUZ. 


