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Resumo            

 Intervenções precoces podem moldar atividades cerebrais dependentes da neuroplasticidade. O Método Padovan® vem sendo estudado e 

caso: Dois Recém-nascidos com diagnóstico de Síndrome alcoólica fetal apresentando irritabilidade e disfunção na sucção, em fonoterapia convencional 

sem melhora. Foram submetidos ao método uma vez ao dia, cinco dias por semana com ótimos resultados. 

estabelecimento da sucção em três semanas e sua utilização mais precoce pode contribuir com menor tempo de internação.

Plasticidade Neuronal. Transtorno do espectro Alcoólico Fetal. Reabilitação neurológica.

            

Early interventions may shape neuroplasticity-dependent brain activity. Padovan Method® has been used and studied as a therapeutic 

: Two newborn babies with diagnosis of 

fetal alcohol syndrome presenting irritability and dysfunction in suction, in conventional speech therapy without improvement, submitted to the method 

a shorter hospital stay.

Neuronal plasticity, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Neurological rehabilitation 
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INTRODUÇÃO

Observa-se uma tendência nos dias atuais para o aumento do 

consumo alcoólico, inclusive na população do sexo feminino
.
 

A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é a causa mais comum de 

possíveis.1,2,3

.

4

problemas neurológicos neonatais, devido à necessidade de 

recém-nascidos abreviando o tempo de internação hospitalar.5,6

humano segue uma sequência cronológica e maturacional 

capacidade dos marcos motores e amadurecimento do sistema 

comum a todo ser humano, desde que o tecido cerebral e 

a recuperação motora de pacientes com sequelas neurológicas 

.

® 

tratamento de neuroreabilitação, contribuindo com os estudos na 
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RELATO DOS CASOS

Caso 1

de gastrostomia pelo insucesso em se estabelecer a sucção 

após dois meses de internamento, porém o procedimento não 

do Método Padovan, com exercícios corporais, respiratórios 

, 

de sucção reestabelecido e sem irritabilidade.

Caso 2

 dias. A mãe referia 

24 dias de vida, ao exame neurológico apresentava irritação, 

em opistótono e sucção incoordenada com a respiração e 

terapia evoluiu com melhora gradual do estado clínico, melhora 

dias de terapia evoluiu coordenando melhor a respiração com 

e 13 dias de vida, em um período tardio, foi aplicado o escore 

26 pontos no exame inicial. Após oito dias de uso da medicação 

menor irritabilidade, opistótono, alimentando-se sem regurgitar 

e redução na produção de secreção respiratória, recebendo alta 

hospitalar com alimentação via oral.

DISCUSSÃO

social e as mais diversas especialidades, tornando oneroso para 

a família e para o Estado
.

levar a prolongamento no tempo de internação hospitalar é o 

Padovan® vem-se mostrando promissor para recuperar essa 

função
.

todos apresentando sucção e recebendo alta sem gastrostomia 

ou traqueostomia
.

6

das crianças, sendo que o primeiro paciente não apresentava 

indicada gastrostomia devido ao insucesso na terapia e por 

se estar prolongando o tempo de internação. O segundo 

alimentação via oral devido à irritabilidade e incoordenação da 

Em ambos os casos,

foto-motores com lanterna, exercícios respiratórios com apitos 

exercícios vibratórios na face e intraoral, exercícios para a 

neurológica de todas as etapas próprias do desenvolvimento 

humano  obtendo-se melhora acentuada, sendo possível a alta 

Este Método foi elaborado com base no conceito de que 

ordem semelhante ao que acontece com o desenvolvimento 

normal o cérebro pode aprender ou reaprender aquela função 

não executada por causa de uma lesão
.

 

sistema nervoso fetal interferem no processo de maturação 

produção ou a resposta aos fatores que regulam o crescimento 

do desenvolvimento e culminando com os mais diversos 

transtornos neurológicos tanto no período neonatal quanto 

. 
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o Método Padovan®

.
 
O período de 

 
compreende 

permanente dos circuitos neurais
.

. Portanto, acreditamos 
® iniciado de forma precoce 

poderia contribuir para a melhora dos resultados motores e 

12,13

neonatal é o escore de Finnegan que avalia o conjunto de sinais 

como a regulação da temperatura, obstrução nasal, frequência 

sendo o medicamento de escolha o fenobarbital
.

14

auxiliando mais ainda na evolução do paciente, juntamente 

atribuir a melhora da criança apenas ao uso da medicação, 

apenas do Método Padovan®. Mesmo o escore tendo sido 

acrescentar. 

melhora na aquisição de novas habilidades com o Método 

Padovan®

uma resposta melhor do que com a fonoterapia que vinham 

meses em terapia tradicional.

A prevalência, o dano ao paciente e à família e as despesas do 

novas técnicas para o seu tratamento e o Método Padovan® 

13
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