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PERGUNTAS & RESPOSTAS
Sobre a Síndrome de Prader-Willi

P: O que é a Síndrome de Prader-Willi (SPW)?

R: A SPW é um distúrbio genético complexo, que 
causa, tipicamente, redução de tônus muscular, 
baixa estatura, desenvolvimento sexual incomple-
to, difi culdades cognitivas, problemas de compor-
tamento e uma sensação crônica de fome que pode 
levar à alimentação excessiva e à obesidade com 
risco de vida.

P: A SPW é hereditária?

R: A maioria dos casos de SPW é atribuída a 
um erro genético espontâneo, que, por razões 
desconhecidas, ocorre próximo ou no momento 
da concepção. Em uma pequena porcentagem de 
casos (2% ou menos), uma mutação genética, que 
não afeta o pai, é passada para a criança, e nessas 
famílias, mais de uma criança pode ser afetada. 
Um distúrbio com características semelhantes às 
da SPW também pode ser adquirido após o nasci-
mento, caso a área do hipotálamo no cérebro seja 
afetada por lesão ou cirurgia.

P: A SPW é uma doença comum?

R: Estima-se  que uma em cada 12.000 a 15.000 
pessoas apresente esse distúrbio Apesar de ser 
considerada uma doença “rara”, a síndrome de 
Prader-Willi é uma das condições mais comuns 
encontradas em clínicas de genética, e é a causa 
genética mais comum de obesidade já identifi cada. 
A SPW é encontrada em pessoas de ambos os se-
xos e de todas as raças.

P: Como a SPW é diagnosticada?

R: A suspeita do diagnóstico é avaliada primei-
ro, clinicamente; depois, então, é confi rmada por 
meio de teste genético especializado em uma 
amostra de sangue. Os critérios diagnósticos for-
mais para reconhecimento clínico da SPW foram 
publicados por Holm e cols., em 1993, assim como 
as diretrizes para testes laboratoriais relativos a 
essa síndrome. (ASHG, 1996).

P: O que se sabe sobre a anormalidade 
genética?

R: Basicamente, a ocorrência de SPW deve-se 
à falta de vários genes em um dos dois cromos-
somos 15 do indivíduo - aquele que normalmen-
te é contribuído pelo pai. Na maioria dos casos, 
existe uma deleção - os genes críticos são de 
alguma maneira “perdidos” do cromossomo. 
Na maioria dos casos restantes, o cromossomo 
inteiro do pai está faltando, e em seu lugar estão 
dois cromossomos 15 da mãe (dissomia unipa-
renteral). Os genes críticos paternos que estão 
faltando nas pessoas com SPW desempenham 
um papel na regulação do apetite. Esta é uma 
área de intensa pesquisa em vários laboratórios 
ao redor do mundo, visto que entender esse de-
feito genético pode ser muito útil não somente 
para portadores de SPW, mas também para en-
tender a obesidade em pessoas “comuns”. 

P: O que causa os problemas de apetite e de 
obesidade na SPW?

R: Pessoas com SPW apresentam um defeito 
na área de seu cérebro chamada hipotálamo, 
que normalmente registra sensações de fome e 
saciedade. Embora não se compreenda comple-
tamente o problema, parece que as pessoas com 
essa falha nunca se sentem totalmente saciadas; 
elas apresentam um impulso contínuo para 
comer, sem conseguir aprender a se controlar. 
Compondo esse problema, as pessoas com SPW 
precisam de menos comida do que as que não 
possuem a síndrome, porque seus corpos pos-
suem menos músculos e tendem a queimar me-
nos calorias.

P: A superalimentação associada à SPW 
começa ao nascer?

 R: Não. Na verdade, recém-nascidos com SPW 
freqüentemente não conseguem a nutrição sufi -
ciente, porque o baixo tônus muscular prejudica 
sua habilidade de sucção.
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Muitos precisam de técnicas especiais de ali-
mentação ou de alimentação por sonda durante 
muitos meses após o nascimento, até que o con-
trole muscular melhore.
Anos mais tarde, geralmente antes da fase es-
colar, essas crianças desenvolvem um interesse 
intenso por comida e, se as calorias não forem 
restringidas, podem ganhar peso em excesso 
com muita rapidez.

P: Medicamentos de dieta funcionam para os 
distúrbios de apetite na SPW?

R: Infelizmente, nenhum supressor de apetite 
trouxe resultados consistentes para pessoas com 
SPW. A maioria delas precisa de uma dieta de 
baixíssimo teor calórico durante toda a vida, 
e devem contar com ambientes planejados de 
modo que tenham o acesso muito limitado aos 
alimentos.
Por exemplo, muitas famílias têm que trancar 
suas cozinhas, ou os armários e a geladeira. 
Quando adultos, a maioria dos indivíduos afe-
tados é capaz de controlar melhor seu peso, se 
tiver um ambiente planejado especifi camente 
para pessoas com SPW, onde o acesso à comida 
pode ser restringido sem interferir nos direitos 
dos que não precisam de tal restrição.

P: Que tipos de problemas de comportamento 
afetam as pessoas com SPW?

R: Além de seu involuntário foco em comida, 
pessoas com SPW tendem a apresentar com-
portamentos obsessivo-compulsivos não rela-
cionados a alimentos, tais como verbalizações 
e pensamentos repetitivos, coletar e acumular 
posses, “coçar” irritações na pele, além de uma 
forte necessidade de rotina e previsibilidade.
Frustração ou mudança de planos podem facil-
mente defl agrar uma perda de controle emocio-
nal em alguém com SPW, variando de lágrimas 
a acessos de raiva ou até a agressões físicas.
Embora medicamentos psicotrópicos possam 
ajudar alguns indivíduos, as estratégias essen-
ciais para minimizar comportamentos difíceis 
na SPW são uma estruturação cuidadosa do 
ambiente de vida da pessoa, orientação e a utili-
zação consistente de controle de comportamento 
positivo e suportes.

P: O diagnóstico precoce ajuda?

R: Embora não exista prevenção médica ou 
cura, o diagnóstico precoce da síndrome de 
Prader-Willi proporciona aos pais, tempo para 
aprender sobre o assunto e se preparar para os 
desafi os que estão à frente e para estabelecer 
rotinas que darão suporte às dietas e às neces-
sidades comportamentais de seus fi lhos desde o 
início. O conhecimento da causa dos atrasos no 
desenvolvimento deles pode facilitar o acesso 
da família a importantes serviços de intervenção 
precoce e ajudar a equipe desses programas a 
identifi car necessidades e/ou risco específi cos. 
Além disso, o diagnóstico de SPW abre as por-
tas para uma grande rede de informações e de 
ajuda por parte de profi ssionais e de outras fa-
mílias que estão lidando com a síndrome.

P: O que o futuro reserva para pessoas com 
SPW?

R: Com ajuda, as pessoas com SPW podem 
esperar realizar muitas coisas que as pessoas  
“comuns” fazem - terminar os estudos, ter su-
cesso em suas áreas de interesse, tornar-se um 
trabalhador produtivo sob as condições certas, 
até mesmo mudar-se para suas próprias casas, 
longe da família. Entretanto, eles precisam de 
uma parcela signifi cativa de suporte dos seus 
familiares e da escola, do trabalho e dos presta-
dores de serviços residenciais, para atingir essas 
metas e evitar a obesidade e as sérias conseqü-
ências de saúde que a acompanham.
Até mesmo os que apresentam QI na faixa nor-
mal precisam de uma supervisão da dieta e de 
proteção contra a disponibilidade de comida 
pelo resto da vida. Apesar de, no passado, mui-
tos deles terem morrido ainda na adolescência 
ou no início da idade adulta, a prevenção da 
obesidade pode permitir que eles vivam uma 
vida normal.
Novos medicamentos, incluindo os psicotró-
picos e o hormônio do crescimento sintético, 
já estão melhorando a qualidade de vida de 
alguns portadores da SPW. Pesquisas ainda em 
andamento oferecem a esperança de novas des-
cobertas que permitirão que as pessoas afetadas 
por essa condição incomum, vivam com mais 
independência.


